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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

10" Reunião

Aos doze dias do mês de junho do ano de
hum mil e novecentos e oitenta e sete, às quinze
horas, reuniu-se a Comissão da Organização do
Estado, sob a Presidência do Senhor Constituinte
José Thomaz Nonô e, por breve instante, do Se
nhor Constituinte Nabor Júnior, com a presença
dos Senhores Constituintes: Nabor Júnior e José
Maranhão, Vice-Presidentes; José Richa, Relator;
MorazildoCavalcanti,AnrnbalBarcellos, Paulo Ro
berto, Fernando Gomes, DaviAlves Silva, Renato
Bernardi, Felipe Mendes, LuizFreire, LuizAlberto
Rodrigues, Denisar Ameiro, Del Bosco Amaral
José Dutra, Eraldo Trindade, Valmir Campelo'
Edésio Frias, Ronaldo Carvalho, VilsonSouza, J~
fran Frejat, Francisco Carneiro, Sigmaringa Sei
xas, Aloysio Chaves, Waldeck Ornélas, Marluce
Pinto, Nestor Duarte, MelloReis,Chico Humberto,
Paes de Andrade, HilárioBraun, RuyBacelar, Sér
gio Brito, Siqueira Campos, Mauro Miranda, Cha
gas Rodrigues, Meira Filho, Geraldo Melo lavoi
sier Maia, Fernando Velasco, Vitor Buaiz,'Eliézer
Moreira, Ruben Figueiró, IvoCersósimo, Maurício
Fruet, Chagas Duarte, Guilherme Palmeira, José
Teixeira, Alexandre Puzyna, Paulo Mincarone
Geovani Borges, Amilcar Moreira e Carlos Cardi
nal, membros efetivos,e mais os Senhores Consti
tuintes: José Carlos Vasconcelos, Gonzaga Patrio
ta, Asdrúbal Bentes, Márcia Kubitschek, Narciso
Me~des, Benito Gama, Osmundo Rebouças, Pau
lo Silva, Rospide Neto, Humberto Souto, Leur Lo
manto, Jutahy Júnior e Adroaldo Streck, mem
bros suplentes. Ata: Distribuída antecipadamente,
a Ata da Reunião anterior teve dispensada a sua
leitura. Colocada, no entanto, em votação, foi
aprovada sem restrições. Expedientes: Os expe
dientes recebidos e encaminhados pela Secretaria
são os constantes do Anexo, que fica fazendo
parte integrante da presente Ata. Ordem do Dia:
O Senhor Presidente, José Thomaz Nonô, após
aprovação da Ata, e antes de anunciar a Ordem
do Dia, suspende temporariamente a reunião a
fim de que se possa ordenar os requerimentos
de destaques apresentados à Comissão. Ao rea
brir os trabalhos, o Senhor Presidente anuncia
a Ordem do Dia, consubstanciada na votação do
Substitutivo do Relator, das emendas favoráveis
das rejeitadas e dos destaques concedidos. São

imediatamente votados e aprovados por 49 (qua
renta e nove) votos a favor e 1 (hum) contra,
o substiMivo, as emendas favoráveis e as rejeita
das. O Senhor Presidente passa então à votação
dos destaques, em número de 248 (duzentos e
quarenta e oito), obtendo-se o seguinte resultado:
Aprovados: 1613cento e sessenta e hum), assim
discriminados: A Emenda 2SOO28: 45 (quarenta
e cinco) a favore 4 (quatro) votos contra; À Emen
da 2S0059: 37 (trinta e sete) a favor e 11 (onze)
votos contrários; AEmenda 250159: 45 (quarenta
~ cinco) favoráveis e 12 (doze) votos contrários;
A Emenda 2S0177: 36 (trinta e seis) favoráveis
e 11 (onze) votos contrários; À Emenda 280226:
41 (q~arenta e hum) favoráveis e 6 (seis) votos
contrarios; A Emenda 280388: 32 (trinta e dois)
favoráveis e 14 (quatorze) votos contrários. O des
taque à Emenda 2S0161 foi aprovado, excetuan
do-se desta aprovação o § 60dela constante, apre
sentando o seguinte resultado: 41 (quarenta e
hum) favoráveis e 8 (oito) votos contrános. Rejei
tados: Ao art. 14 do substitutivo, com o seguinte
resultado: A favo; 15 (quinze) votos; contra 33
(trinta e três) votos. Os demais destaques rejeita
dos: A Emenda 250038: a favor 10 (dez) votos;
contrários 36 (trinta e seis); À Emenda 250101:
8 (oito) votos favoráveis e 38 (trinta e oito) contrá
rios; À Emenda 2S0118: 19 (dezenove) votos fa
voráveis e 32 (trinta e dois) contrários; ÀEmenda
2S0155: 6 (seis) votos favoráveis e 48 (quarenta
e oito) contrários; À Emenda 250156: 9 (nove)
votos favoráveis e 37 (trinta e sete) contrários;
A Emenda 2S0230: 11 (onze) votos favoráveis
e 38 (trinta e oito) contrários; À Emenda 2S0263:
16 (dezesseis) votos favoráveis e 32 (trinta e dois)
contrários; A Emenda 2S0284: 9 (nove) votos fa
voráveis e 41 (quarenta e hum) contrários; À
Emenda 250303: 1 (hum) voto a favor e 42 (qua
renta e dois) contrários; A Emenda 250308: O
(zero) voto a favor e 48 (quarenta e oito) contrá
rios; À Emenda 2S0395: 12 (doze) votos favorá
veis e 36 (trinta e seis) contrários; À Emenda
2S0432: 9 (nove) votos favoráveis, 35 (trinta e
cinco) contrários e 1 (uma) abstenção; À Emenda
250517: 21 (vinte e hum) votos favoráveis e 34
(trinta e quatro) contrários; À Emenda 250519:
5 (cinco) votos favoráveis e 40 (quarenta) contrá
rios. Da votação, concluiu-se ainda, com o seguin
te resultado: Destaques retirados: 84 (oitenta e

- quatro). Destaques prejudicados: 141 (cento e
quarenta e hum). Os Senhores Del Bosco Amaral,
Chico Humberto e Luiz Freire apresentaram re-

querimentos de preferência para, respectivamen
te, a votação do destaque relativo ao art. 29 e
seus parágrafos; À Emenda 250159-7 e para a
Emenda 280399-9. Foram todos aprovados.

Apresentaram declaração de voto, escrita, os Se
nhores: Del Bosco Amaral, Aloysio Chaves, Luiz
Alberto Rodrigues, José Thomaz Nonô, Waldeck
Ornélas, Eraldo Trindade e Geovani Borges. De
claração oral de voto foiapresentada pelo Senhor
Constituinte Siqueira Campos. Às3he40min (três
horas e quarenta minutos) do dia 13 de junho,
foi concluída a apreciação das matérias na pauta.
O Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
Relator, Constituinte José Richa, que faz os seus
agradecimentos pela forma como os Constituin
tes presentes conduziram os trabalhos da Comis
são da Organização do Estado em todas as suas
fases. Em seguinda o Senhor ·Presidente José
Thomaz Nonô usa da palavra para manifestar a
sua satisfação pelo bom êxito dos trabalhos da
Comissão, agradecendo a participação e valiosa
contribuição de todos os seus membros para que
se chegasse ao resultado a que se chegou. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente sus
pende temporariamente a reunião para que seja
elaborada a Ata respectiva. Reabertos os traba
lhos, é a Ata lida e submetida a votação, sendo
aprovada sem restrições. Para constar, eu, Edson
Nogueira da Gama, Secretário, que a lavrei,assino
a Ata, que será também assinada pelo Senhor
Presidente após a sua publicação. O inteiro teor
dos trabalhos será publicado após a transcrição,
pela Taquigrafia, dos registros efetuados durante
a reunião.

Ata Circunstanciada da 10" Reunião,
de acordo com o art.48 e seus parágrafos,

do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte

Aos doze dias do mês de junho do ano de
hum mil novecentos e oitenta e sete, às 15:00
(quinze) horas, na sala do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Organi
zação do Estado, sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Thomaz Nonô e por breve ins
tante, do Senhor Constituinte Nabor Júnior e com
a presença dos Senhores Constituintes: Nabor Jú
nior e José Maranhão, Vice-Presidentes, José Ri
cha, Relator;MozarildoCavalcanti, Anníbal Barce
llos, Paulo Roberto, Fernando Gomes, Davi Alves
Silva,Renato Bernardi, Felipe Mendes, LuizFreire,
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LuizAlberto Rodrigues, Denisar Ameiro, Del Bos
co Amaral, José Dutra, Eraldo Trindade, Valmir
Campelo, Edésio Frias Ronaldo Carvalho, Vilson
Souza, Jofran Frejat, Francisco Carneiro, Sigma
ringa Seixas, Aloysio Chaves, Waldeck Ornélas,
Marluce Pinto, Nestor Duarte, Mello Reis, Chico
Humberto, Paes de Andrade, Hilário Braun, Ruy
Bacelar, Sérgio Brito, Siqueira Campos, Mauro
Miranda, Chagas Rodrigues, Meira Filho, Geraldo
Melo, Lavoisier maia, Fernando Velasco, Vítor
Buaiz, Eliézer Moreira, Ruben Figueiró, Ivo Cersó
símo, Maurício Fruet, Chagas Duarte, Guilherme
Palmeira, José Teixeira, Alexandre Puzyna, Paulo
Mincarone, Geovani Borges, Amílcar Moreira e
Carlos Cardinal, membros efetivos, e mais os Se
nhores Constituintes: José Carlos Vasconcelos,
Gonzaga Patriota, Asdrúbal Bentes, Márcia Kubts
chek, Narciso Mendes, Benito Gama, Osmundo
Rebouças, Paulo Silva, Rospide Neto, Humberto
Souto, Leur Lomanto, Jutahy Júnior e Adroaldo
Streck, membros suplentes A íntegra dos traba
lhos é a que se segue, segundo transcnção taqui
gráfica.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Havendo número regimental, a presidêncla decla
ra abertos os trabalhos da Comissão de Organi
zação do Estado.

São precisamente 15 horas. A partir deste mo
mento a Mesa não recebe mais pedidos de desta
ques.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem para uma constatação.

Quero cumprimentar V.Ex' porque hoje assisti,
lamentavelmente, ao descaso de alguns Presiden
tes e de alguns Relatores para com os integrantes
das Comissões e V.Ex' - e que a imprensa regis
tre isto - para mostrar o respeito que V. Ex'
tem pela Comissão, abriu a sessão, improrroga
velmente, às 15 horas, conforme marcou.

Quero registrar o cumprimento deste Parla
mentar Constituinte a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Agradeço as considerações do Constituinte Del
Bosco Amaral, e vou suspender a sessão por 15
minutos, para que a Secretaria possa ordenar os
destaques, pois há destaques cumulativos, que
tratam da mesma matéria.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS- Sr.
Presidente, tendo em vista haver aí duzentos ou
trezentos pedidos de destaque, solicitaria a V.Ex',
talvez até ouvindo o Plenáno, que determinasse
a classificação dos destaques por capítulo ou por
artigo, para evitar que uma emenda fosse discu
tida e aprovada e, posteriormente, surgisse uma
emenda até melhor do que aquela.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A sugestão de V.Ex' é exatamente idêntica àquilo
que a Mesa acabou de decidir.

A reunião está suspensa por 15 minutos, para
que a Secretaria, de acordo com as instruções
que já havia recebido previamente, possa catalo
gar e organizar os pedidos de destaque por or
dem, título e tema.

Está suspensa a reunião.

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Cumprido o ordenamento dos destaques e atin
gido o quorum regimental com a presença de
cinqüenta titulares, de um total de cinqüenta e
nove membros da Comissão da Organização do
Estado, declaro reabertos os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE NESTOR DUARTE
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.Ex', pela ordem. AMesa encarece
aos membros da Comissão que, ao fazerem suas
intervenções, apertem o botão que liga o micro
fone para o registro taquigráfico.

O SR CONSTITUINTE NESTOR DUARTE
Sr. Presidente, com muita honra trago ao conheci
mento dos membros desta Comissão uma mo
ção da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia
de veemente protesto contra a criação do Estado
de Santa Cruz, por considerar uma inusitada vio
lência à unidade econômica, social e cultural da
Bahia. Sessenta e dois dos sessenta e três Depu
tados Estaduais se manifestaram contrários, bem
como outros órgãos da sociedade civil da Bahia
protestam contra a criação desse Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa esclarece ao nobre Constituinte que a
reunião de hoje destina-se única e exclusivamente
à votação.

O SR. CONSTITUINTE NESTOR DUARTE 
Mas, nobre Presidente, estão presentes todas as
lideranças do Estado da Bahia representadas na
Assembléia Legislativa, e não seria justo não regis
trarmos a sua presença

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Registramos com muita satisfação a presença dos
nobres Parlamentares da Bahia, do Maranhão, de
todos os Estados da Federação. A Presidência
e a Mesa se rejubilam com essa presença, mas
a manifestação de V. Ex' é intempestiva a ino
portuna.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.Ex' para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, inegavelmente não pode haver
qualquer preferência sobre o Substitutivo do Rela
tor. Ele deve ser votado preliminarmente. Mas
quero dizer a V. Ex' que, conforme o Regimento
em nosso poder, todos os destaques e emendas
que V.Ex' acolhe - e eu não poderia conhecê-los
antes de V. Ex' recebê-los e por isso levanto esta
questão de ordem somente neste momento 
podem, na sua votação, por ordem numérica ou
por ordem de destaque, de artigo, afetar em ter
mos de prejudicialidade algum outro destaque,
digamos, do art. 27.

Nesses termos, julgo regimental, e principal
mente porque V.Ex' se revelou na condução dos
trabalhos até hoje um democrata, seguindo as
tradições das duas Casas do Congresso Nacional,
que o pedido de preferência é algo que deve ser
acolhido pela Mesa. E é nestes termos que formu-

lo um pedido de preferência para a votação poste
ex: destaques apresentados para o art. 29 e seus
parágrafos, e dou como justificabva: votando o
substitutivo do Sr. Relator, visando a evitar-se a
prejudicialidade dos destaques para o art. 29 e
parágrafos, dever-se-ia votar a matéria mais polê
mica desta Comissão da Organização do Estado,
ou seja, a redivisão territorial do País.

Peço a V.Ex' que, por se tratar de matéria rele
vante, acolha este meu pedido de preferência para
os destaques que tiverem sido encaminhados pa
ra o art. 29 da peça do Sr. Relator. Vou encami
nhá-lo à Mesa e submeto-me à decisão de V.
Ex', que democraticamente poderia, caso não
constasse do Regimento dos trabalhos desta Co
missão, submeter a decisão ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa gostaria de fazer uma ponderação antes
de atender à questão de ordem de V. Ex' Atendi
a duas questões de ordem, antes até de a Mesa
dizer aos membros desta Comissão a ordem do
trabalho, qual foi o número de destaques, enfim
as informações elementares, até para que os Srs.
Constituintes possam oferecer um trabalho à altu
ra daquilo que ofereceram até o presente mo
mento, um trabalho da melhor qualidade, do me
lhor jaez.

A Mesa gostaria de esclarecer aos Srs. Consti
tuintes o seguinte: esta reunião destina-se única
e exclusivamente à votação. Tivemos prazo regi
mental, à sociedade, para discutir como bem en
tendemos e quisemos todos os temas relativos
às Subcomissões e, posteriormente, ao Substi
tutivo do Sr. Relator, inclusive com a inovação
da aceitação de emendas ao substitutivo, o que
não estava previsto no Regimento na sua forma
original.

A Presidência encarece aos demais membros
da Comissão que nos atenhamos única e exclusi
vamente ao processo de votação. Em segundo
lugar, gostaríamos de salientar o papel importan
tíssimo desta reunião de hoje, porque aqui; na
realidade, se dará um enorme passo na conse
cuçâo dos objetivos a que todos nos propusemos
quando viemos fazer a nova Constituição. É desta
Comissão Temática que sairá, na faixa específica,
o arcabouço para o relatório; e iremos a plenário,
na data oportuna, fazer a Constituição que enten
demos a melhor para o nosso País. A tarefa é
digna, honorável, de destaque por todos os títulos,
e devemos ter nesta Comissão um comporta
mento perfeitamente compatível à altura desses
desígnios tão elevados.

Colocaremos em votação, preliminarmente, o
relatório, o último substitutivo do Sr. Relator. Em
seguida, em votação em bloco, as emendas favo
ráveis acolhidas pelo Sr. Relator; em bloco, ainda,
as emendas contrárias, ressalvados, evidente
mente os destaques e dos quais faremos a discri
minação.

Foram oferecidos 284 destaques, segundo nos
informa a Secretaria da Comissão. Pensamos que
alguns desses destaques serão coincidentes, so
bre o mesmo tema. A Mesa procurará não ser
redundante. Se houver mais de um destaque so
bre a mesma matéria, evidentemente os submete
remos a uma única votação. A Mesa entende tam
bém que o autor do destaque poderá encaminhar
a votação favoravelmente, salvo se não quiser
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exercer esta prerrogativa, quando então qualquer
outro membro da Comissão poderá fazê-lo.

Ouviremos também, nos termos regimentais,
um orador que encaminhará a votação contra
riamente.

No tratamento de matérias em que houver ne
cessidade da ínterveníência do Sr. Relator, a Presi
dência facultará a palavra ao Constituinte José
Richa, para dirimir a questão.

Peço a compreensão dos membros da Comis
são para que nos circunscrevamos aos três minu
tos de tempo reservado às intervenções.

A Mesa quer, se possível, concluir ainda hoje
os trabalhos da Comissão. Para isto, é importan
tíssimo que todos nos conscientizemos de que
é necessário cumprir as normas regimentais. Des
de já, peço vênia aos Srs. Constituintes membros
desta Comissão, porque seremos realmente in
transigentes no cumprimento do horário regi
mental que aprovamos.

Finalmente, procuraremos observar a ordem
cronológica dos temas. Havia dois critérios para
votação e encaminhamento de destaques: primei
ro, seria pela ordem de entrada dos destaques,
mas Isto nos levaria fatalmente a equívocos, na
medida em que o destaque rr22 pode ser absolu
tamente idêntico ao 211, o que, na realidade, acar
retará um retrocesso; segundo, a Mesa vai seguir,
a mesma ordem dos artigos do substitutivo.

Respondo, agora, especificamente, à colocação
do Constituinte Del Bosco Amaral. O sistema de
preferência não está previsto na Assembléia Na
cional Constituinte, nem no Regimento que apro
vamos intemamente. Entretanto, temos disposi
ções que apontam o Regimento da Câmara entre
fontes subsidiárias para aplicação. No momento
oportuno, ou seja, após a votação do relatório
e das emendas em bloco, antes de iniciarmos
as votações dos destaques, nos termos regImen
tais vou submeter ao Plenáno, nominalmente, o
pedido de preferência formulado por V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Permite-me V.Ex"?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Nobre Presidente, o art. 17 do regulamento
aprovado diz que "a votação do anteprojeto será
feita em globo. ressalvadas as emendas e os des
taques concedidos".

De modo que, no meu entendimento temos
de, em primeiro lugar, votar o anteprojeto, depois
as emendas com pareceres favoráveis e com pa
receres contrários, sem ressalvar os destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Salvo engano, foi exatamente isto que a Presi
dência disse.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Se foi assim, está bem, mas parece que V.
Ex" iria ouvir o Plenáno, se entendi bem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Ouvirei o Plenário para o pedido de preferência
formulado pelo Constituinte Del Bosco Amaral
logo a seguir à votação em bloco e antes da vota
ção dos destaques.

Para eximir-se de uma leitura até certo ponto
cansativa, a Mesa vai declarar os artigos que são
objetos de destaque: artigos 1°, 2°, 3°, 49, 7°, 8°,

9°, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23,24,26,29,30,31,32,33,36,37 e 22.

Para cada um destes artigos há um ou mais
pedidos de destaque. Ou seja, quando da aprova
ção - se a obtivermos - do Substitutivo do
Relator, estão ressalvados todos os temas objeto
dos destaques oferecidos à Mesa. A Mesa coloca
em votação o Substitutivo do Relator, ressalvados
os pedidos de destaques oferecidos.

Passaremos à votação.
Pedimos ao Sr. Secretário que faça a chamada

dos Srs. Constituintes.
Esclareço, novamente, aos Srs. Constituintes

que está em votação o Substitutivo do Relator,
com a ressalva das matérias destacadas, que já
foram objeto de consideração da Mesa.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)

Far-se-é, agora, a chamada dos suplentes. (Pau
sa.)

Há condições para os sete primeiros Suplentes
do PMDB votarem. O Sr. Secretário procederá
à chamada.

(Procede-se à votação.):
Votaram Sim os Senhores Constituintes: Aloy

sio Chaves, Amílcar Moreira, Anníbal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodri
gues, Chico Humberto, Davi Alves Silva, Del Bos
co Amaral, Denisar Arneíro, Edésio Frias, Eliézer
Moreira, Eraldo Trindade, Felipe Mendes, Fernan
do Gomes, Fernando Velasco, Francisco Carnei
ro, Geraldo Melo, GUilherme Palmeira, Hilário
Braun, Ivo Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra,
José Richa, José Teixeira, José Thomaz Nonô,
Lavoisier Maia, LuizAlberto Rodrigues, LuizFreire,
Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro Miranda,
Meira Filho, Mello Reis, Nabor Júnior, Nestor
Duarte, Paes de Andrade, Paulo Roberto, Renato
Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró, Ruy
Bacelar, Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Siqueira
Campos, Valmir Campelo, Vilson Souza, Vitor
Buaiz e Waldeck Ornelas, votou Não o Senhor
Constituinte Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Legalmente não há mais quem esteja habilitado
a votar.

A Presidência proclama o resultado da votação:
por 49 votos a I, foi aprovado o relatório do substi
tutivo do Relator, Constituinte José Richa. (Pal
mas)

O SR. CONSTITUINTECHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

. O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTECHICO HUMBERTO
Foi levantada uma questão de ordem pelo Consti
tuinte Del Bosco Amaral para que fosse subme
tida à apreciação dos companheiros. Gostaríamos
que a pendência que ficou, antes de iniciarmos
os trabalhos, fosse levada à votação do Plenário,
para que pudéssemos ter uma solução a respeito
da proposta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
I} Presidência se penitencia por não ter sido sufu
cientemente clara, mas vai repetir. Eu pediria aos
companheiros um pouco mais de atenção.

A questão de ordem foi absolutamente resol
vida pela Presidência. Vamos submeter ao Plená
rio, na forma regimental, logo após a votação
em bloco do Relatório, das emendas acolhidas
e rejeitadas, o pedido de preferência formulado
pelo Constituinte Del Bosco Amaral, de forma
inequívoca.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Agradecemos a V. EX' e pedimos desculpa pela
falta de atenção.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Não há o que desculpar. A Presidência deve ter
sido incompetente no sentido de externar sua von
tade com clareza.

Anunciado o resultado, colocamos em votação
as emendas acolhidas. A Presidência vai eximir-se
de enumerá-Ias, uma vez que constam do próprio
impresso do substitutivo do Relator.

O Sr. Secretário tomará os votos.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
O resultado é o seguinte: 52 sim. Aprovadas una
nimemente por 52 votos.

Colocamos em votação, ainda em bloco, as
emendas rejeitadas, com a ressalva -dos desta
ques. Se os Srs. Constituintes votarem sim man
tém-se a rejeição.

O Sr. Secretário procederá à chamada.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
O resultado é o seguinte: por 52 votos foi mantida
a rejeição das emendas.

Gostaria de esclarecer aos Srs. Suplentes e titu
lares que ainda podem subscrever o livro, em
razão da avaliação de votos a cada votação.

Passamos à votação dos destaques. Há, entre
tanto, sobre a Mesa, um pedido de preferência,
formulado pelo Constituinte Del Bosco Amaral,
vazado nos seguintes termos:

"Pedido de preferência para votação de
destaques. Requeiro preferência para vota
ção de destaques apresentados para o art.
29 e seus parágrafos.

Justificativa:
Votado o substitutivo do Relator, visando

a evitar-se a prejudicialidade dos destaques
para o art.29 e parágrafos, dever-se-ia votar
a matéria mais polêmica desta Comissão da
Organização do Estado, que é a redivisão
territorial do Pais."

Tem a palavra o nobre Constituinte Del Bosco
Amaral para, no prazo de três minutos, encami
nhar favoravelmente o seu pedido de preferência.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
-Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros Cons
tituintes, se observarmos o trabalho brilhante, já
aprovado, do nosso Relator em relação a diversos
aspectos envolvendo Municípios, Estados e
Uníão, mas fixando-nos profundamente na justís
sima criação do Estado de Tocantins - quando
caiu por terra, aliás, no sábio espírito do Relator,
qualquer inconstitucionalidade ou qualquer tenta
tiva de se mostrar como matéria não-constítu
cional a criação de novas Unidades da Federação
- neste momento, até por um principio de eqüi
dade, sabendo que o mérito da criação desses
novos Estados, da redivisão territorial, ocorreu na
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Subcomissão dos Estados, seria realmente não
só cansativo, mas plenamente injusto negarmos
preferência a isto, que seria o que chamei, meu
nobre companheiro e amigo José Richa, matar
mos os sonhos no seu nascedouro, porque depois
teremos a Comissão de Sistematização, onde a
matéria poderá ser aprimorada. Posteriormente,
teremos o grande Plenário, onde serão tomadas
as grandes decisões da Assembléia Nacional
Constituinte. Por isto, esta matéria é polêmica.
Ela poderia causar, Sr. Presidente e demais mem
bros, votos até passionais em outros destaques,
que talvez levasse esta reunião - logicamente
dentro de um princípio de lhaneza - a um acirra
mento dos ânimos, e a votação antecipada desta
matéria, dos destaques para o art. 29, serviriapara
a pacificação dos espíritos. Os vitoriosos recebe
riam o resultado com alegria, e não há que se
falar em derrotados, pois aqueles que não tives
sem a maioria escolheriam também democrati
camente qualquer resultado.

Mas já que V.Ex", nobre Relator, chegou a dizer
que a matéria possivelmente não seria constitu
cional, e concedeu a esse brilhante lutador, Cons
tituinte Siqueira Campos, a criação do Estado do
Tocantins - que já foi até referendada muitas
vezes pelo Congresso Nacional, mas não acolhida
pelo Poder Executivo - tenho certeza de que
V. Ex"poderá rever a sua posição e votar favoravel
mente pela criação desses Estados. Mas é claro
que se não estiver convencido em relação a algum
destaque ou a algum Estado, não votará. Mas
estaremos dando uma oportunidade, já que a ma
téria é plebiscitária, para que o povo dessas re
giões escolha os caminhos a seguir. Foi por esta
razão que pedi preferência para os destaques do
art. 29.

Desculpe-me Sr. Presidente, por ter ultrapas
sado o prazo oferecido por V.Ex"

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Para encaminhar em sentido contrário o pedido
de preferência, tem a palavra o nobre Constituinte
Waldec Omélas, pelo prazo de três minutos.

o SR. CONSmUlNTE WALDEC ORNÉlAS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, realmente
o Constituinte José Richa conseguiu fazer um tra
balho de síntese magnífico. Concordaria com o
pedido de preferência, não fosse o fato de existi
rem destaques para a votação de 29 dos 38 arti
gos de relatório. Acho até que 29 é um número
cabalístico para esta Comissão. Mas não posso
concordar em que o assunto "criação de Estados"
seja o mais relevante desta Comissão. Tomemos
o exemplo da Bahia, onde há o Estado de Santa
Cruz, o Estado de São Francisco, a Comarca de
São Francisco e há até um pedaço para Sergipe.
O Constituinte Jofran Frejat, quando discutíamos
aqui a criação de um outro Estado, deu um depoi
mento expressando o sentimento de brasilidade,
no qual dizia que a Bahia não abria mão nem
do "h". Por isso opino em sentido contrário em
relação à preferência pela questão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa faculta o uso da palavra em relação à
questão da preferência. Devo dizer também que
não estamos aqui discutindo o mérito ou não
da proposição. A Mesa chama a atenção dos Srs.
Constituintes para os termos em que está vazado
o pedido de preferência, que é o seguinte: "vísan-

do a evitar-se a prejudicialidade dos destaques".
Este é o fulcro, de se atender ou não à preferência.

A Mesa vai colocar a matéria em votação nos
termos regimentais. Aqueles que entenderem que
a apreciação dos destaques começará pelo art.
29 e parágrafos, retomando-se depois ao art. 1°,
votarão sim.

AMesa pede SIatenção dos companheiros para
que se evite, no decorrer da votação a volta de
questão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, peço a palavra pa
ra uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Foi pedido pelo nobre Consti
tuinte Del Bosco Amaral destaque para o artigo
29, que trata da redivisão territonal. Foi solicitado
também destaque para um outro artigo que trata
da redivisão territorial, ou seja, aquele da reincor
poração a Pemambuco da Comarca do Rio São
Francisco.

Apresento esta questão de ordem para que V.
Ex" explique que antes da votação de qualquer
artigo, se a Comissão considerar que deve ser
tratada prioritariamente a questão redivisão terri
torial, seja votado também o artigo para o qual
foi pedido destaque, isto é, aquele que trata da
reincorporação a Pemambuco da Comarca do
Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa resolve a questão de ordem levantada
por V.Ex" da seguinte forma: Estamos colocando
em votação o pedido de preferência. O Regimento
é extremamente claro. Os pedidos de preferência
são formulados à Mesa por escrito. Sobre a Mesa
só temos um pedido de preferência, que é este
apresentado pelo nobre Constituinte Del Bosco
Amaral. Assim, sendo, não poderia colocar a ma
téria em votação, se não há pedido de preferência
formulado por escrito. A Mesa não recebeu outro
pedido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Mas eu encaminhei, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Trata-se de um caso grave de extravio de re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
De qualquer forma, temos de colocar em votação
nominal cada um dos requerimentos. Vousubme
ter a votação - repito - o pedido de preferência
formulado pelo Constituinte Del Bosco Amaral.
Aqueles que entenderem, que começaremos
apreciando os destaques ao art. 29 e parágrafos
votarão sim; os que entenderem que devemos
seguir a ordem natural crescente dos artigos, na
forma do substitutivo, votarão não. A Secretaria
acaba de localizar o segundo pedido de prefe
rência que será colocado em votação após o pri
meiro pedido.

Peço ao Sr. Secretário que tome os votos.
(Procede-se à votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Aloysio
Chaves, Amílcar Moreira, Anrubal Barcellos, Car
los Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodrigues,
Chico Humberto, Davi Alves Silva, Del Bosco

Amaral, Denisar Ameiro, Edésio Frias, EliézerMo
reira, Eraldo Trindade, Fehpe Mendes, Fernando
Gomes, Fernando Velasco, Francisco Carneiro,
Geovani Borges, Geraldo Melo, Guilherme Pal
meira, HilárioBraun, IvoCersósimo, Jofran Frejat,
José Dutra, José Maranhão, José Richa,José TeI
xeíra, José Thomaz Nonô, Lavoisier Maia, Luiz
Alberto Rodrigues, LUIZ Freire, Marluce Pinto,
Maurício Fruet, Mauro MIranda,Meira Filho, Mello
Reis, MozarildoCavalcanti, Nabor Júnior, Paes de
Andrade, Paulo Mincarone, Paulo Roberto, Renato
Bernardi, Roberto Rollemberg, Ronaldo Carvalho,
Ruben Figueiró, RuyBacelar, Sérgio Brito,Sigma
ringa Seixas, Siqueira Campos, Valmir Campelo,
VilsonSouza, VitorBuaiz,José Carlos Vasconcelos
e Márcia Kubistchek; votaram não os Senhores
Constituintes: Nestor Duarte e Waldec Omélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Com 54 votos contra 2, foi aprovado o pedido
de preferência formulado pelo Consntuínte Del
Bosco Amaral.

Antes de começarmos a discutir os destaques
oferecidos ao art. 29 e seus parágrafos, a Presi
dência sente-se na obrigação de fazer aos compa
nheiros o seguinte apelo: é extremamente impor
tante mantermos o quorum de nossa reunião
até o término dos trabalhos, sob pena de uma
conotação negativa que recairá, evidentemente,
sobre todos os membros da Comissão, uma vez
que, se não houver quorum, não há o que falar
sequer sobre o substitutivo do Relator.

Eu gostaria de fazer estas ponderações. Tenho
certeza de que todos os membros estão no firme
propósito de permanecerem até o finalda reunião,
mas nunca é demais preveni-los.

Há ainda supervemência de dois pedidos de
preferência. Vou submetê-los à votação. Isto pos
to, não serão admitidos mais quaisquer pedidos
de preferência.

Requerimento subscrito pelo Constituinte Luiz
Freire, solicitando preferência para a votação do
destaque rr 051, relativo à Emenda 2S0399, do
Deputado José Carlos Vasconcelos.

Eu gostaria de ler o destaque, para que os Se
nhores Constituintes pudessem saber o que está
sendo pedido preferência.

Eu solicitaria ao Constituinte José Carlos Vas
concelos que dissesse a que artigo se refere esta
emenda, para facilitar o nosso trabalho, pois há
248 pedidos de destaque.

A que artigo se refere o pedido de destaque?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - É uma emenda aditiva.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A que artigo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - É uma emenda ao própno substi
tutivo do Relator, que não acatou a emenda no
anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Ela se refere a todo o projeto?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Não; é aditiva, Sr Presidente. É
para se acrescentar onde couber no projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Quero ver a emenda.
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o SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Ao próprio art. 29 pode ser incor
porada ..

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa vai esclarecer a V. Ex' A emenda de V.
Ex' se refere à inclusão de artigo novo. A Mesa
não vai receber o pedido de preferência de Vossa
Excelência. Lamento, mas não vou receber.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Perdão, perdão. Toda emenda
aditiva é artigo novo ou modifica ou acrescenta
artigo. Agora mesmo acabamos de votar uma
emenda que acrescenta vários itens ao art. 29.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Esclareço ao companheiro José Carlos Vascon
celos que a Mesa já formulou a sua decisão sobre
o seu pedido de preferência. E a decisão da Mesa,
lamentavelmente, é irrecorrível.

Sobre a Mesa pedido de preferência formulado
pelo Deputado Fernando Gomes. É o último pedi
do de preferência. Pediria ao Deputado Fernando
Gomes que se refensse ao artigo, para maior facili
dade de localização de sua emenda. Sobre que
artigo versa sua emenda?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sobre o artigo 29.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Se é sobre o art.29, nobre companheiro Fernando
Gomes, todos os destaques oferecidos serão ob
jetos de preferência. V. Ex', mais uma vez, chove
no molhado, me perdoe.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, peço a palavra pa
ra uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Vejabem, o art. 29 trata de redivi
são territorial. Então, eu estou sem entender a
decisão de V. Ex" Evidentemente, V. Ex" é um
Constituinte com vasta experiência, e o meu dese
jo é que ao art. 29 seja acrescentado esse proble
ma também de redivisão territorial.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Serão apreciados, agora, em votação, todos os
destaques sugeridos para o artigo 29, em caráter
preferencial.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Então muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Agradeço a V.Ex'

A Mesa pede a atenção dos Srs, Constituintes
para que não se percam no processo de votação.
A Mesa vai fazer a leitura, a enunciação dos pedi
dos de destaque oferecidos, respeitando as emen
das que tocam ao art. 29.

Pedido de destaque n°089, do Constituinte Chi
co Humberto: pede a supressão do art. 29. Será,
evidentemente, o primeiro pedido de destaque
a ser submetido a votação, uma vez que, ser for
acolhido, todos os demais itens serão prejudi
cados por esie entend.mento,

Tem a palavra (1 ':oostituinte Chico Humberto,
por três minutos, para sustentar sua proposição.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente,
uma vezaprovado o art. 29, retiramos nosso pedi
do de destaque para facilitaros trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Retirado.

Requerimento de Destaque rr 0009, do Consti
tuinte MozarildoCavalcanti É a seguinte a emen
da:

"O caput do art. 29 das Disposições Tran
sítôrias passará a ter a seguinte redação:

E criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco membros
do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos de redivi
são territorial do País, apreciar propostas de
criação de Estados e outras pertinentes que
lhe sejam apresentadas até dez dias após
a sua instalação."

Tem a palavra o Constituinte Mozarildo Caval
canti, por três minutos, para o encaminhamento
favorável.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI- Sr. Presidente, o objetivo desta emenda
era favorecer a aprovação das propostas de cria
ção de novos Estados e a transformação dos Ter
ritórios em Estados. Porém, como existem desta
ques relativos a essa matéria, retiro o pedido de
destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Retirado.

Requerimento de Destaque n° 0023, do Consti
tuinte Jacy Scanagatta.

"Dê-se ao art. 29 das Disposições Transi
tórias a seguinte redação:

É criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacionel e cinco membros
do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos de redivi
são territorial e apreciar propostas de criação
de novos Estados."

Não havendo Constituinte para encaminhar, es
tá prejudicada a emenda.

Requerimento de Destaque n° 0044, de autoria
do Constituinte Fernando Gomes, que requer des
taque para a Emenda n° 159, do Constituinte Hilá
rio Braun:

"Emenda ao substitutivo do Relator:Altera
ção de redação dos §§ 1°,2°,39 e 4°"

"Art. 29. Ficam criados os seguintes Es
tados: Tocantins, Santa Cruz,Triângulo, Ma
ranhão do Sul, Juruá e Tapajós."

E segue a discriminação dos Municípios que
integram esses Estados.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS 
Sr. Presidente, lembro a V. Ex" que a proposta
de criação do Estado do Tocantins já foiaprovada.
Então, ressalva-se, nessa emenda destacada, que
o Tocantins já está criado, por decisão soberana
do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Procede a observação de V. Ex' e fica o registro,

a consignação para os Srs, membros da Comis
são.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) -
Tem V.Ex"a palavra, pela ordem. -

O SR CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, pedi destaque para a Emenda
n° 155/4, modificativa do art. 29. Como esta outra
é substitutiva, creio que minha emenda deve ser
votada com antecedência.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
- Tem V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Apresentei também pedido de destaque a respeito
do art. 29, dando-lhe nova redação, em termos
semelhantes à emenda do Constituinte Waldeck
Ornélas. De sorte que ela tem preferência.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa acolhe a ponderação de V.Ex'

AMesa informa aos Srs. membros da Comissão
que, em razão de as emendas haverem sido rece
bidas até as 15 horas em ponto, há a necessidade
de serem as mesmas ordenadas. Asduas ponde
rações, do Constituinte Waldeck Ornélas e do
Constituinte Aloysio Chaves, têm procedência e
a Mesa colocará em votação, em primeiro lugar
as modificativas. Há outras.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Gostaria de defender meu pedido de destaque
para a Emenda n" 159.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
V. Ex' poderá fazê-lo oportunamente.

AMesa esclarece que há várias emendas rnodí
ficativas e supressivas. Estamos tentando orde
ná-Ias, de forma que possamos melhorar o anda
mento dos trabalhos. (Pausa.)

A Mesa já ordenou os pedidos de destaque.
Nos termos regimentais, serão votados em pri
meiro lugar as emendas supressívas, depois as
substitutivas, a seguir as modificativas e, finalmen
te, as aditivas.

Para o art. 29 há dois pedidos de destaque,
ambos formulados pelo Constituinte Davi Alves
Silva:

"Suprima-se do art. 29, caput, do Substi
tutivo do Relator, a expressão "Maranhão do
Sul", para que o texto se conforme à renova
ção de emenda criando esse Estado."

Tem a palavra o nobre Constituinte DaviAlves
Silva, pelo prazo de três minutos, para sustentar
sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, retiro esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirada.

Do mesmo autor, há uma emenda supressiva:

"Suprima-se do § 3° do art. 29 do Substi
tutivo do Relator da Comissão da Organi- .
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zação do Estado a seguinte expressão:
..... obedecidas as disposições dos §§ 3°

e 5°,do art. 3° da Constituição."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Davi
Alves Silva, pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Retirada.

Não há emendas substitutivas.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
-Minha emenda, de rr 155,é substitutiva. Propo
nho que se dê nova redação ao art. 29, inclusive
excluindo todos os seus parágrafos.

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -
Concedo a palavra a V.Ex" .

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, há emenda que apresentei...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
AMesa entende que ambas as questões de ordem
referem-se a emendas modificativas. Elas não fo
ram prejudicadas, uma vez que não há outra
emenda substitutiva. Colocaremos em votação as
emendas dos Constituintes Waldeck Ornélas e
Aloysio Chaves. Não há prejuízo.

Farei a leitura das emendas modificativas em
questão, a fímde concluirmos pela melhor ordem
para colocá-Ias em votação.

A emenda do Constituinte Aloysio Chaves dá
a seguinte redação ao art. 29:

"É criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco membros
do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos de divisão
territorial do País e apreciar as propostas de
criação de Estados que lhe forem apresen
tadas no prazo de sessenta dias."

A emenda do Constituinte Waldeck Ornélas dá
a seguinte redação ao art. 29:

"É criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, com cinco membros inc:hcados
pelo Congresso Nacional e cinco membros
do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos de redíví
são territorial do País,"

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Peço a Vossa Excelência que aguarde a enuncia
ção das emendas modificativas, até para que V.
Ex' possa posicionar-se melhor na sua questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Pensei que V. Ex" já havia terminado. Peço
escusas a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A emenda do Constituinte Paulo Roberto dá a
seguinte redação ao art. 29:

"É criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, que se constitUirá de oito mem
bros do Congresso Nacional, de três mem
bros indicados pelo Presidente da República
e de três membros representantes do Poder
Executivo, Legislativo e do Judiciário de cada
Estado cuja superfície será desmembrada,
representando cada qual a respectiva Unida
de da Federação e o respectivo Poder, com
a fmalidade de elaborar os projetos de criação
de novos Estados, Territórios Federais e de
restauração do Estado da Guanabara,"

Seguem-se os parágrafos.
A emenda do Constituinte Femando Gomes

é modificativa, com acolhida parcial, e já foiobjeto
de leitura anterior. A refenda emenda trata da cria
ção dos Estados do Tocantins, Santa Cruz, Triân
gulo, Maranhão do Sul, Juruá e Tapajós que tarn
bémjá foiobjeto das ponderações do Constituinte
Siqueira Campos.

Essas são as emendas modificativas. À falta
de outro critério, colocá-las-emos em votação pe
la ordem de apresentação dos referidos desta
ques

O SR CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Del Bos
co Amaral para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSC0 AMARAL
- Sr. Presidente, o espírito da minha preferência
foi evitar prejudrclalidade, Se V. Ex" não fizer a
leitura dos destaques a seguir a outras emendas,
com outras características, podemos, de repente,
votar essas quatro que V. Ex" citou e prejudicar
outras que possam ser mais objetivas. Não estou
questionando a ordem colocada, mas pediria que
lesse as outras emendas, a fim de sabermos qual
o seu conteúdo. Não posso adiantar-me e adivi
nhar o que existe em matéria de emendas, porque
elas foram apresentadas até um minuto para as
três horas. Se houvesse uma dizendo taxativa
mente "cria o Estado de", eu votaria nela ao con
trário, ou seja, eu votaria a favor de que se criasse
o Estado. Por isso, pergunto a V.Ex"se não seria
de bom alvitre para a ordem dos trabalhos saber
o teor dos demais destaques em relação ao art.
29.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
AMesa esclarece a V. Ex"que não será necessário
exercer dote algum premonítôrío, uma vez que
o que está em discussão são os pedidos de desta
que. A emenda foi oferecida há bastante tempo
e foi distribuído a cada um dos Srs. Constituintes
um avulso, onde se discrimina cada uma em to
das as suas nuanças. Tenho, lamentavelmente,
de me ater ao que diz o Regimento, e foi V. Ex",
mais do que ninguém, o causador dessa anteci
pação. Estou lendo por bloco as emendas modifi
cativas. Como tal, só estão sobre a mesa estas.
Não poderei, em cada votação, fazer uma digres
são sobre todas as emendas que dizem respeito
ao tema.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Moza
rildo Cavalcanti, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Indago de V.Ex' como considerou as
emendas apresentadas por mim e pelos Consti
tuintes Anníbal Barcellos e Chagas Duarte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Vou considerá-Ias como aditivas e colocá-Ias em
votação, nos termos regimentais, após a das
emendas modificativas.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra a V. Ex", para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, já tinha sido colocado em prefe
rência o destaque à Emenda n° 159. Gostaria
que V.Ex" o colocasse em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Lembro a V.Ex"que os requerimentos de prefe
rência já haviam sido objeto de votação. A prefe
rência acolhida foi a arguida pelo Constituinte Del
Bosco Amaral. Agora, seguimos a ordem natural
de apreciação das emendas ao art. 29.

Requenmento de destaque n? 033, do Consti
tuinte Aloysio Chaves. Peço a atenção dos Srs.
Constituntes, uma vez que, aprovado um destes
destaques, os demais serão considerados prejudi
cados na espécie

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Concedo a palavra a V. Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Comunico a V. Ex' que acabo de examinar a
emenda do nobre Constituinte Waldeck Ornélas,
para mim mais abrangente do que a que apre
sentei. Peço a V. Ex" que considere inexistente
este pedido de destaque para minha emenda, pois
posso apoiar a do nobre Constituinte Waldeck
Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
A Mesa cumprimenta V.Ex', acata sua solicitação
e irá submeter à votação o pedido de destaque
formulado pelo Constituinte Waldeck Ornélas,
que dá ao art. 29 a seguinte redação:

"É criada a Comissão de Redivisão Terri
torial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco membros
do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos de redivi
são territorial do País.

Aprovada esta emenda, será considerado preju
dicado o requerimento de destaque para a mesma
formulado pelo Constituinte Fernando Gomes.

Concedo a palavra. para encaminhar favoravel
mente, pelo prazo de três minutos, ao autor do
requerimento.

O SR. CONSTITUINTEWALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Constitui
ção, como Lei fundamental e básica, tem conteú
do próprio e deve cuidar das matérias que envol
vam interesse geral de toda a coletividade. E a
vontade nacional, formada pelo consenso geral
dos representantes do povo, especialmente os
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eleitos, para prover a organização do Estado de
mocrático, deve manifestar-se a respeito do que
é de interesse nacional, tendo em vista os princí
pios que informam o instituto da democracia. Não
se pode atribuir à Nação o poder de decidir sobre
matéria de interesse restrito a uma parcela dos
integrantes desta Nação. O legislador constituinte
jamais cuidou de promover, diretamente, a redivi
são territorial do país. No Brasil, antes mesmo
da idéia democrática, encarregou-se a natureza
de estabelecer o princípio federativo, ensina-nos
Pontes de Miranda. O legislador constituinte não
deve, pois, ir além da edição das normas gerais
a serem observadas. Nunca deverá deliberar, em
concreto, sobre questão de tal natureza. Isso tem
sido seguido em todas as Constituições brasi
leiras. A Constituição de 1891 exigia a aquies
cência das Assembléias Legislativas em duas ses
sões anuais sucessivas e aprovação pelo Con
gresso Nacional-c- art. 14; a Constituição de 1934,
a manifestação das Assembléias Legislativas, em
duas legislaturas sucessivas, e aprovação por lei
federal-art. 14; a Constituição de 1937, a delibe
ração das Assembléias Legislativas interessadas,
em duas sessões anuais consecutivas, e aprova
das pelo Parlamento Nacional- art. 5°;a Consti
tuição de 1946, o voto dos representantes das
Assembléias, plebiscito das populações interes
sadas e aprovação do Congresso Nacional- art.
2°. Finalmente, a Constituição de 1967, em sua
Emenda no 1, remete a matéria à disciplina por
lei complementar.

Dessa forma, Sr. Presidente, considero que de
vemos poupar a Nação de contar, em sua Carta
Magna, com um dispositivo casuístico como está,
na forma como está escrito.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Para encaminhar contrariamente a proposição do
Constituinte Waldeck Ornélas, pelo mesmo prazo
de três minutos, tem a palavra o Constituinte Del
Bosco Amaral.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, o nobre Constituinte
Waldeck Ornélas votou com o Relator, votou no
art. 30; aliás, aprovou com muito mérito a criação
do Estado do Tocantins, no que diz: "após resul
tado favorável de consulta popular". S. Ex' acabou
de votar favoravelmente, aprovando o Estado do
Tocantins.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Concede-me V.Ex' um aparte? Será que não
há destaque para a proposta de criação do Estado
do Tocantins?

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMA
RAL - Peço a Vossa Excelência que me permita
concluir.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) -
V. Ex', nobre orador, está com a palavra, e não
deve conceder apartes. A Mesa não prorrogará
o seu prazo, de três minutos.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Veja V. Ex'. o futuro Estado do Tocantins, que
aplaudo, está no território nacional. O nobre Cons
tituinte votou conosco. O Constituinte José Richa
irá, por certo, votar, por eqüidade, a favor desses
outros Estados. Por isso, todos aqueles que que
rem dar esperanças ao povo, que quer viver o
plebiscito em diversas regiões do País, têm de

votar contra esse destaque, a fim de que os outros
possam sobreviver.

Desta forma, Sr. Presidente, Srs. Constitumtes,
vamos deixar claro: seria uma contradição fla
grante, uma heresia parlamentar votar a criação
do Tocantins e não votar a dos demais. Desta
forma, peço a rejeição do destaque, para apre
ciarmos a matéria seguinte.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Existe pedido de destaque para o art, 3D, Sr.
Constituinte. Não há incoerência de minha parte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa encarece aos companheiros o acato às
disposições regimentais. O Sr. Relator usará da
palavra pelo prazo de três minutos.

O SR. RELATOR (José Richa) - Sr. Presidente,
apenas prefiro manter o art. 29 tal como está
redigido no substitutivo, porque disciplina melhor
a matéria. Aprovada a emenda do Constitunte
Waldeck Ornélas, vamos deixar a matéria pratica
mente solta, sem prazo determinado, sem se dizer
como essa Comissão é constituída. Isto é um
pouco perigoso. Prefiro ficar com a redação do
art. 29 tal como está redigido no Substitutivo.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
AMesa vai colocar a matéria em votação. Aqueles
que entenderam pertinente a redação proposta
pelo Constituinte Waldeck Omélas votarão sim.

(Procede-se à voteçêo.)

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
Sr. Presidente, explique como ficou a votação.
Estão batendo a minha emenda. Eu voto por con
vicção, e não por conchavos.

(Prosseque a votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Aloysio
Chaves, Eliézer Moreira,Jofram Frejat, José Mara
nhão, Nestor Duarte e Waldeck Ornélas; votaram
não os Senhores Constituintes: Amilcar Moreira,
Anníbal Barcelos, Carlos Cardinal, Chagas Duarte,
Chagas Rodrigues, Chico Humberto, Davi Alves
Silva, Del Bosco Amaral, Denisar Arneíro, Edésio
Frias, Eraldo Trindade, Felipe Mendes, Fernando
Gomes, Fernando Velasco, Francisco Carneiro,
Geovani Borges, Geraldo Melo, Guilherme Pal
meira, HIlário Braun, Ivo Cersósimo, José Dutra,
José Richa, José Teixeira, José Thomaz Nonô,
LavoisierMaia,LuizAlberto Rodrigues, LuizFreire,
Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro Miranda,
Meira Filho, Melo Reis, Mozarildo Cavalcanti, Na
bor Júnior, Paes de Andrade, Paulo Mincarone,
Paulo Roberto, Renato Bernardi, Ronaldo Carva
lho, Ruben Figueiró, Ruy Bacelar, Sérgio Brito,
Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Valmir
Campelo, VIlsonSouza, José Carlos Vasconcelos
e Márcia Kubitschek. :

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 48 votos contra 6, foi rejeitado o destaque
do Constituinte Waldeck Omélas.

A próxima emenda modificativa é a que rece
beu o requerimento de Destaque n"44, de autoria
do Constituinte Fernando Gomes. Esse requeri
mento objetiva a emenda que diz:

"Art. 29. Ficam criados os seguintes Es
tados: Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Ma
ranhão do Sul, Juruá e Tapajós.."

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAM
POS - Com a ressalva quanto ao Estado
do Tocantins, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
- ...e discrimina o processo de criação des
ses Estados.

AMesa esclarece aquilo que anteriormente
ficou consignado: o Estado do Tocantins ob
teve a aprovação, quando da votação, em
globo, do anteprojeto. A Mesa esclarece, ain
da, que a emenda é de autoria do Constituinte
Hilário Braum, mas o pedido de destaque
é do Constituinte Fernando Gomes.

Consulto o nobre Constituinte Fernando
Gomes se retira formalmente a expressão
"Tocantins" do seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GO
MES - Sr. Presidente, não vejo problema;
seguindo aí é a mesma coisa.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
- Perfeitamente.

A Mesa colocará em votação, indagando
, antes, dos Srs. Constituintes, se estão habili
tados, uma vez que me parece ser esse o
tema fulcral da discussão do art. 29.

O SR. CONSmUINTE DEL BOSCO AMA
RAL- Considero-me esclarecido quanto a
esse ponto, mas gostaria de saber se apro
vado este destaque, surgindo outro que tives
se caráter aditivo, trazendo mais alguma divi
são territorial, a aprovação deste prejudicaria
os demais. Vamos deixar bem claro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
- A Mesa entende que sim...

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Prejudicaria?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
... uma vez que todos os Estados pleiteados estão
aqui contemplados. São eles: Tocantins, Santa
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Juruá e Tapa
jós...

(/ntelVenção fora do microfone. /naudível)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Não se admite a votação dos aditivos que não
estejam compreendidos neste Regimento.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO soare
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO soare)
- Sr. Presidente, peço um esclarecimento. H3
um destaque nosso requerendo a criação do Esta
do de São Francisco. Esse destaque está relacio
nado no anteprojeto do Relator, com parecer ne
gativo, e o Estado não está relacionado na propo
situra que faz V. Ex' Pergunto: V. Ex' colocaria
em votação as propostas de criação desses Esta
dos e, em seguida, as dos demais, ou seria conve
niente incluir logo todos os demais pedidos de
criação de Estados?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
HilárioBraun.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, como autor da emenda, gostaria de
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saber se é possível retirar da minha emenda a
expressão "criação do Estado de Juruá".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
V. Ex"poderia repetir a questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Eu
gostaria de saber se é possíve retirar da minha
emenda a expressão "criação do Estado de Ju
ruá".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
V. Ex', apesar de ser o autor da emenda, não
é o proponente 'do destaque, mas o Constituinte
Fernando Gomes, que pediu destaque para a vo
tação da emenda, como um todo. Ê o que está
consignado e o que írernos votar.

O SR. CONSTITUINTE IiILÁRIO BRAUN 
Nesses termos, Sr. Presidente, permaneça na ínte
gra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, V. Ex' não respondeu à nossa
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Quanto à sua questão de ordem, V.Ex-não estava
presente no início das discussões, mas houve um
pedido de preferência... (Vozes no plenário. O Sr.
Presidente faz soar os tímpanos.)

A Mesa encarece aos Srs. constituintes um mí
nímo de ordem para que possamos entender o
que está sendo votado e responder às questões
de ordem. Lamentavelmente, não está sendo pos
sível fazê-lo.

Constituinte Humberto Souto, V.Ex"indaga se
isto seria prejudicial ao destaque solicitado por
V.Ex"AMesa esclarece que não. Apenas estamos
procurando seguir o pedido de preferência formu
lado pelo Constituinte Del Bosco Amaral para as
matérias contempladas no art. 29. A emenda de
V. Ex-...

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa vai aguardar até que tenha condições
de prosseguir os trabalhos. (Pausa.)

Peço ao Constituinte Davi Alves Silva o obsé
quio de dedicar à Mesa a mesma atenção que
esta lhe dedica em todas as sessões. Fico profun
damente agradecido.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Constituinte Chagas Duarte, há uma questão de
ordem formulada pelo companheiro Humberto
Souto. Permita que a Mesa concIua a decisão
a respeito. Depois, terei o máximo prazer em dar
a palavra a V.Ex' ou a qualquer outro Constituinte.

Vamos colocar em votação a emenda do Cons
tituinte HilárioBraun, com o pedido de destaque
do Constituinte Femando Gomes. Claro que tudo
aquilo que não for contemplado nesta, será enten
dido como emenda aditiva e, seguindo os termos
regimentais, votado posteriormente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Gostaria de complementar, Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Nobre Constituinte, estou com a palavra para
uma questão de ordem.

Sr. Presidente, ficou estabelecido quanto ao art.
29 - pelo menos é pensamento geral - que
antes de se examinar o resto do corpo do antepro
jeto, seria analisado o que se refere à criação
de Estados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Não; o pedido de preferência, específico, foiquan
to ao art. 29. Vamos exaurir este artigo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Terminado o art. 29, volta-se ao art. lO?

O SR. PRESIDE--l'f[E (José Thomaz Nonê)
Evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-Aí seguirá o curso normal até chegar aos desta
ques?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O nosso destaque pode ser votado daqui a
uma, duas ou três horas?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Não há obrigatoriedade para que seja votado...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Não, a Mesa franqueou os pedidos de preferência,
recebeu-os, tendo julgado dois improcedentes e
um procedente. Encerrou essa fase, repito, esta
mos dando cumprimento àquíloque forestatuído.

Constituinte Fernando Gomes, tem V.Ex' a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, já que o Constituinte Hilário
Braun apresentou esta emenda, da qual foi retira
da a expressão "Juruá", como solicitante do des
taque peço que seja excluído o referido Estado
do meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Se entendi, V. Ex"pede para suprimir...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Claro: excluir, tirar...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
... o inciso V da emenda do Constituinte Hilário
Braun.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- ..."Juruá",

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa irá colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, estou aguardando pacientemente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Concedo a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, gostaria de saber se na votação
dessa emenda está incluída a transformação dos
Territórios em Estados e, qualquer que for o resul
tado, se ficará prejudicada a votação da matéria
referente à transformação dos Territórios em Es
tados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Não. Está em votação, nobre Constituinte, uma
vez que a do Estado do Tocantins já foi aprovada,
única e exclusivamente a criação dos Estados
de Santa Cruz,Triângulo, Maranhão do Sul e Ta
pajós. A criação do Estado de Juruá foi retirada
a pedido do autor da emenda e do solicitante
do destaque. E a do Tocantins já foi aprovada
quando da votação do projeto como um todo.

A Mesa concede a palavra ao Relator, que pre
tende aduzir considerações sobre a espécie.

O SR. RELATOR (José Richa) - Companhei
ros constituintes, já que se vai votar o mérito de
uma emenda que propõe a criação de novos Esta
dos, o Relator quer justificar sua posição.

Quando não acolho, em meu relatório a criação
de Estados, quero deixar bem claro que não é
por ser contra ela. Não sou contra a criação de
novos Estados, nem a transformação de Territó
rios em Estados.

No caso específico da criação de novos Estados
pelo desmembramento de áreas de Estados já
constituídos, já organizados, ao deixar de acolher
esta matéria quis apenas que esta Constituinte
respeitasse a soberania das assembléias legisla
tivas dos próprios Estados em questão.

Eu não quis atropelar, mas apenas manter uma
tradição que vem desde o início da nossa História
Republicana, isto é, permitir que as populações
diretamente envolvidas se manifestem. E um erro
extraordinariamente grave admitir nesta Consti
tuinte a criação de novos Estados, por proposta
de Constituintes, com a aprovação de parcela sig
nificativa dos membros que têm assento nesta
Assembléia Nacional Constituinte, sem se dar '
uma oportunidade às populações de se mani
festarem.

Ora, é da nossa tradição também que a popu
lação que deva ser ouvida em plebiscito é apenas
a da área que vai ser desmembrada. Entretanto,
não é também menos importante a tradição que
determina que a Assembléia Legislativado Estado
autorize o plebiscito e se manifeste favoravelmen
te.

Muitos haverão de dizer que o Relator é incoe
rente, porque ao mesmo tempo em que deseja
respeitar a tradição - e por isso não considera
a criação de novos Estados matéria da compe
tência desta Assembléia Nacional Constituinte 
admite a criação do Estado do Tocantins. É exata
mente por uma questão de coerência que aceito
o Tocantins. Por quê? Porque, se formos criar
novos Estados sem ouvir as Assembléias Legisla
tivas de cada um dos Estados que vão perder
área, estaremos cometendo uma violência contra
esses Estados.

Ora, no caso do Tocantins, após a apresentação
do meu Substitutivo e o exame por esta Comissão,
entraram três emendas à consideração do Relator,
de autoria dos Deputados Siqueira Campos e Jo
sé Freire e do Senador Iram Saraiva. Instruindo>
essas emendas, vieram as manifestações do Go
vernador, a favor; da Assembléia Legislativa do
Estado de Goiás, por unanimidade, também a
favor do desmembramento.

Conversei pessoalmente com o Governador,
que me disse que, através de pesquisas, ele pôde
aferir a vontade das populações de ambas as
áreas. Pelas pesquisas, 100% da área que ficaria
na circunscrição do novo Estado do Tocantins
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foi a favor. A área remanescente aprovou o des
membramento por 80% manifestando assim a
vontade da sua população.

Ora, companheiros, eu não tinha como, por
uma questão de coerência, deixar de aceitar. Até
por que, tecnicamente foi preservada a soberania
do Estado de Goiás, que vai perder uma área,
e porque toda a população, diretamente através
de pesquisas ou por intermédio de seus represen
tantes na Assembléia Legislativa, estava a favor.
O Congresso Nacional - e eu tinha que levar
em conta também ao analisar essas três emendas
que criam o Estado do Tocantins - já havia se
manifestado, conforme é da nossa tradição cons
titucional, por duas vezes consecutivas.

O Presidente da República, ao vetar a lei com
plementar que criava o Estado do Tocantins, de
clarou que o fazia porque neste ano teríamos a
Assembléia Nacional Constituinte, que iria definir
as normas de criação de Estados. Essa era uma
das razões que invocava S. Ex' para por seu veto
a essa lei complementar.

Quanto ao mérito, não havia quem fosse con
trário à criação do Estado do Tocantins. Se tecni
camente em meu relatório não acolhi as emendas
que criavam novos Estados, foi por me julgar
dispensado de entrar no mérito dessa criação,
o que quero fazer agora, para meditação dos que
vão tomar esta decisão. Enfrentando esta grave
crise econômico-financeira, o País não teria con
dições de arcar com despesas volumosas decor
rentes da criação de oito novos Estados, consti
tuindo o Poder Executivo, o Legislativoe o .Judí
ciário e ainda mantendo toda uma estrutura física,
funcional e humana desses Poderes. Já no caso
do Tocantins, pela própria emenda apresentada
pelos três Constituintes que já mencionei, o futuro
Estado banca as despesas de sua criação. Apenas
autoriza-se o Poder Executivo, até determinado
limite,a antecipar receitas para as despesas preli
minares de instalações, ficando o novo Estado
com a responsabilidade do ressarcimento aos co
fres da União de toda a importância despendida
com a sua instalação.

A posição do Relator é bastante coerente.
Quanto ao mérito, sou a favor do exame, e por
isso apresentei, ao artigo 29, das Disposições
Transitórias, e seus quatro parágrafos, esse dispo
sitivo que permite a agilização do exame desta
matéria, durante um ano, por uma Comissão pari
tária composta por membros do Congresso e do
Poder Executivo, para apresentar seu parecer. E,
após este prazo de um ano, encaminhado ao Con
gresso Nacional o parecer, este se manifestaria.
Fui muito sensível ao argumento daqueles que
propuseram a criação de novos Estados, de que,
por lei complementar, sem uma determinação
imperativa do exame com prazo pré-fixado,prova
velmente o assunto - criação de novos Estados
- seria postergado ad eternum. Foi para evitar
isso que criei este artigo 29, estabelecendo nor
mas, condições, uma Comissão que vai estudar
a matéria tecnicamente, porque nós, aqui, reuni
dos em Assembléia Constituinte, temos uma infi
nidade de assuntos a examinar e não podemos,
preliminarmente, sem nos aprofundar no exame,
pura e simplesmente ir criando novos Estados,
invadindo a soberania dos Estados que vão perder
área, que não vão ter as suas Assembléias opinan
do. Nós, Parlamentares, jamais poderíamos, no
meu entendimento, cometer essa violênciacontra

um Poder Legislativode âmbito estadual, que tem
o dever constitucional, conforme já é da nossa
tradição, de se pronunciar a respeito da criação
de novos Estados.

Estas eram as considerações que queria fazer,
para deixar bem claro que, se eu fosse contra
a criação de Estados pura e simplesmente, por
algum preconceito, não estaria ao redigir o art.
29, tomando essa possibilidade muito real e con
creta. O que quero é que haja maior debate a
respeito dessa questão e que as Assembléias Le
gislativas, as legítimas representantes da parcela,
por inteiro, que queremos subdividir, se pronu
ciem. Que tenham a oportunidade de dizer o que
é que a população do Estado, por inteiro, deseja.
Se fôssemos ignorar isto, poderíamos cometer
muitas violências, como a de que, por exemplo,
em determinado Estado, áreas mais ricas e mais
prósperas pudessem ser paulatinamente subdivi
didas, de repente restando apenas ao Estado de
origem a área mais pobre, que não teria condições
de sobrevivência. Por isso, parece-me que a tradi
ção constitucional brasileira é sábia quando deter
mina que a Assembléia, que representa o povo,
opine.

Mais um outro ponto, para encerrar as minhas
considerações. Vejam bem como cometeríamos
uma heresia, uma violência, um atropelo, se, de
pronto, criássemos novos Estados sem maiores
exames. Se acolhermos as propostas de criação
de todos os Estados propostos, vamos estabe
lecer o caos e - insisto, não entrei no mérito
da criação porque achei que tecnicamente deveria
não acolher essas criações - criar áreas de super
posição. Por exemplo, o Estado de Santa Cruz
e o Estado de São Francisco têm áreas super
postas. O Município de Nova Viçosa consta nesta
proposta de redivisão, simultaneamente, no terri
tório do novo Estado de São Francisco e no terri
tório do novo Estado entre aspas, de Santa Cruz.
Como ficamos se outros fatos iguais a estes acon
tecerem?

Eram estas as ponderações que queria fazer,
para solicitar que sejam mantidas as redações
do substitutivo nesta matéria, porque teremos um
ano de prazo para uma comissão técnica exami
nar o assunto e, depois, mais um ano para nós
próprios, como membros do Congresso Nacio
nal, opinarmos a respeito do mérito.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

o O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, V. Ex" respondeu sobre o proble
ma do art. 29. Gostaria de ponderar a V. Ex' o
seguinte: a nossa emenda referiu-se à criação do
Estado de São Francisco. Oferecemos para que
se incluísse onde coubesse, a emenda estabele
cendo a criação do referido Estado. A assessoria
de V. Ex", ao invés de colocá-Ia, no art. 29, onde
foram agrupadas todas as demais emendas de
criação dos outros Estados - conseqüentemen
te, ali deveria ser incluída a nossa emenda 
talvez por falta de tempo, ou pelo acúmulo de
serviço, colocou a nossa emenda no final do pro
jeto. Gostaria de solicitar de V. Ex", em nome da
justiça - já que desta forma a nossa proposição
será prejudicada, porque, ao ser examinado um
determinado projeto que tenha área superposta

com o nosso, pode ser aprovado, ocasionando
dificuldades irreversíveis, com prejuízos futuros
na aprovação do novo projeto -já que há oportu
nidade, que V. Ex' retificasse a inclusão da nossa
emenda e flzesse incluí-Ia no art. 29, específico,
e que relaciona todos os Estados a serem criados,
senão vai ficar somente o Estado de São Fran
cisco sem ser apreciado. Tenho a impressão de
que não há prejuízo regimental e V. Ex'pode defe
rir, em nome da eqüidade e da justiça, a inclusão
do novo Estado no art. 29, para que não sejamos
prejudicados. Solicitariaque, em nome da liberali
dade, se preferir, V. Ex' submeta ao Plenário a
nossa solicitação, ou seja, que seja incluída no
art. 29 a nossa emenda, já que, talvez por falta
de tempo, ela não foi incluída no anteprojeto onde
deveria ser.

A SRA. CONSmUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para urna questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
O mesmo caso dos Territórios de Roraima e Ama
pá é o do novo Estado do São Francisco. Apre
sentei uma Emenda, a de n° 500, e hoje a desta
quei - é o Requerimento de Destaque n° 140
- mas ela também não está incluída aí. Já que
o art. 29 menciona a transformação dos Territó
rios de Roraima e Amapá, peço a V. Ex' que tam
bém faça constar o meu destaque para ser votado
agora, juntamente com os novos Estados.

O SR. CONSTITUINTE HlLARIO BRAUN - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, apenas gostaria de esclarecer que na
nossa emenda procuramos colocar apenas a cria
ção dos Estados onde não existiam conflitos so
bre superposição de áreas ou não abrangesse
dois Estados, como é o caso da criação do Estado
de Iguaçu. Então, o Estado do Triângulo Mineiro
fica sendo parte apenas de Minas Gerais;o Estado
de Santa Cruz, apenas sendo parte da Bahia; o
Estado do Maranhão do Sul sendo parte do Esta
do do Maranhão; e o Estado de Tapajós sendo
parte do Estado do Pará, não existindo problemas
de superposição. Com referência à anexação de
novas emendas, ou à questão levantada pelo
Constituinte, solicitaríamos à Presidência que a
nossa emenda fosse votada na ordem como se
encontra. Muito obngado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
AMesa ouviu atentamente as questões de ordem.
A rigor, penso que todas elas já foram oferecidas.
Quanto ao nobre Deputado Humberto Souto,
Vossa Excelência, evidentemente comprometido
com seus inúmeros afazeres nas diversas Comis
sões, não assistiu do inícioda nossa sessão, quan
do foi requerida preferência para o art. 29. E,
ao colocarmos posteriormente as emendas que
vinham "onde couber", estamos atendendo a um
princípio de inteligência elementar, explicitado,in
clusive, na reunião mantida pelo Presidente da
Assembléia Nacional Legislativa com o pessoal
de apoio da Secretaria. As emendas que viessem
com "onde couber" seria apreciadas por último.
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Não há qualquer demérito, e tenho certeza abso
luta de que V. Ex", bem como os demais pares,
permanecerão neste plenário até o término das
resoluções. Se eventualmente houver superpo
sições de áreas, eu deploro o fato, mas a Comis
são de Sistematização está aí exatamente para
dirimir eventuais conflitos. A questão de ordem
está decidida nestes termos.

Quanto à Constituinte Marluce Pinto, respei
tamos também as ponderações levantadas por
V. Ex', mas respondo, com todo o respeito, da
mesma forma que fizemosao Constituinte Hum
berto Souto. Vamos discutir na ordem. As emen
das aditivas serão discutidas logo após as modifi
cativas. Argumentando, discutindo - a Mesa in
clusive foibenevolente no tempo do Relator, inten
cionalmente, para permitir o aprofundamento da
questão, uma vez que, na realidade, esse fOI o
fulcro das maiores polêmicas de nossa Comissão
- a Mesa vai colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem,
com relação ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Perguntaria a V. Ex' se por acaso o projeto
do chamado Estado do São Francisco - porque
há o do rio e o do santo - não está também
reportado ao art. 29.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Esclarecendo a V. Ex", leio, pela quinta vez, os
Estados contemplados por essa emenda...

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Não é por essa, mas por outra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Mas o que estamos votando, nobre Constituinte
Waldeck Ornélas, não é outra. É essa.

O SR. CONSTITUINTE WALDECI ORNÉLAS
- Sim, mas se as duas se referirem... Perdão,
Sr. Presidente; V. Ex" acaba de dizer que todas
as que se referiram ao art. 29. Gostaria de saber
se o Estado do São Francisco está referido no
art. 29.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Não está relacionado. Lerei novamente: Santa
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Pergunto sobre a emenda que cria o Estado
do São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Não é objeto dessa emenda. Estamos colocando
em votação esta emenda e tão-somente esta. A
outra, evidentemente, deve ser aditiva.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, estou fazendo a pergunta por
causa da superposição física. Essa "coisa" é mui
to escandalosa. Denunciei isso aqui em reunião
de discussão do projeto. Na verdade, há superpo
sições e não é apenas aquela a que o Constituinte
José Richa se reportou. A do Estado do São Fran
cisco, assim como a da Comarca do São Fran
cisco também são superpostas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Nobre Constituinte Waldeck Ornélas, a Mesa tem

procurado dirigir os trabalhos da forma mais de
mocrática possível. Como V.Ex' mesmo declarou,
já teve oportunidade de debater o assunto à exaus
tão. O processo é de votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a redação proposta para a criação dos Esta
dos de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul
e Tapajós, na forma da Emenda n° 159/7, votarão
"sim".

Peço ao Sr. Secretário que colha os votos.

(Procede-se à votação):
Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale

xandre Puzina, Amilcar Moreira;AnnívalBarcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodri
gues, Chico Humberto, DaVI AlvesSilva, Del Bos
co Amaral, Denisar Arneiro, Edésio Farias, Eraldo
Trindade, Felipe Mendes, Femando Gomes, Fer
nando Velasco, Francisco Cameiro, Geovani Bor
ges, Geraldo Melo, Guilherme Palmeira, Htlário
Braun, Jofran Frejat, José Dutra, José Maranhão,
José Teixeira,José Thomaz Nonô,Lavoisier Maia,
Luiz Freire, Marluce Pinto, Mauricio Fruet, Mauro
Miranda, Meira Ftlho, Mello Reis, Mozarildo Caval
canti, Nabor Júnior, Paes de Andrade, Paulo Min
carone, Paulo Roberto, Renato Bernardi, Ronaldo
Carvalho, Sérgio Brito, Siqueira Campos, Valmir
Campelo, VilsonSouza, Gonzaga Patriota e Márcia
Kubttscheck; votaram não os Senhores Consti
tuintes: Aloysio Chaves, Eliézer Moreira, José Ri
cha, LuizAlberto Rodrigues; Nestor Duarte, Ruben
Figueiró, Ruy Bacelar, Sigmaringa Seixas, Vitor
Buaiz,Waldeck Omélas, José Carlos Vasconcelos,
e Jutahy Magalhães.

O SR. CONSTITUINTE MELLO VIANA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEMELLO VIANA - Sou
o suplente Mello Viana e gostaria de fazer um
apelo

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
O primeiro suplente já votou. Por 45 a 12, foi
acolhida a emenda do Constituinte Femando Go
mes. (Palmas.).

O SR. CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, pela ordem. Encami
nharei à Mesa declaração de voto, fundamentan
do-o, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa a receberá.

Passa-se agora à votação das emendas aditivas
pela ordem de entrada Requerimento de desta
que rr 1.

Reitero aos companheiros de Comissão a per
manência no plenário, para que possamos ter
quorum e votar. A questão ainda não se resolveu.
Como não há pedido de preferência, vai continuar
a votação.

Encerrada a votação do art. 29, faremos agora
a do art 1°

Aos interessados nos demais artigos, recomen
do o trabalho de plenário. Há uma emenda aditiva
do Constituinte Davi Alves Silva, renurnerando-se
os arts. 29 e seguintes.

"Inclua-se na proposição o seguinte:
"Ouvida a população dos dezenove Muni

cípios interessados em plebiscito, marcado

até 120 (cento e vinte) dias a contar da data
de entrada desta Constituição em vigor, fica
criado o Estado do Maranhão do Sul."

AMesa entende que está prejudicada pela vota
ção anterior.

Emenda parte aditiva, parte modificativa do
destaque do Constituinte Paulo Roberto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
Retiro, Sr. Presidente.

I
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) -

Prejudicada.
Da mesma forma há uma outra emenda de

autoria de V. Ex", de n° 17, incluindo parágrafos
na Comissão de Redivisão Territorial.

O SR. CONSTITUINTE PAULOROBERTO 
Retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
O Constituinte Jofran Frejat, requer destaque para
votação em separado do art. 29: após a palavra
'TnânguIo" inclua-se a palavra "Mineiro".

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Requerimento dos Constituintes Mozarildo Caval
canti, Chagas Duarte e Annibal Barcellos:

"Inclua-se no Capítulo das Disposições
Transitórias o seguinte: Os Territórios Fede
rais de Roraima e Amapá são transformados
em Estados federados, mantidos seus atuais
limites geográficos."

Indago qual dos Srs. Constituintes irá encami
nhar a votação.

Tem V.Ex' a palavra, no prazo reqimental,para
encaminhar favoravelmente, como autor do des
taque.

O SR. CONSTITUINTEMOZARILDO CALVAL
CANTI- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, após a aprovação da criação dos novos
Estados, pela subdivisão dos Estados existentes,
acredito que a medida da transformação dos Ter
ritórios em Estados se justifica ainda muito mais
plenamente, porque os Territórios de Roraima e
Amapá já estão nestas condições há 44 (quarenta
e quatro) anos. Possuem infra-estrutura física, ad
ministrativa, instalada com sede de Governo, se
cretarias, banco regional de desenvolvimento,
companhias de saneamento, energia, água, tele
comunicações, enfim, todo o embrião do Estado
está preparado, bastando, portanto que se lhes
dê autonomia, através do voto dos colegas Consti
tumtes Assim quero apelar a todos os compa
nheiros Constituintes para que votem favoravel
mente à emancipação político-administrativa dos
dois Territórios: Roraima e Amapá.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE
Sr. Presidente, para uma questão de ordem

Neste momento decisivo, importante, sublime
e até mesmo transcendental para o povo de Rorai
ma e Amapá, eu me permitina, diante desta As
sembléia Nacional Constituinte, atender aos prin
cípios coerentes dos Estados, porque há um des
membramento de outros Estados. Com o Terri
tório de Roraima e Amapá isto não acontecerá,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Pedina a V.Ex" para formular a questão de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Vou atender à exigência do nobre Relator. Não
serão atropelados outros Estados, porque os prin
cípios essenciais para a formulação do Estado
já os temos - o Território e a população. O que
se defende agora é a mdependência político-ad
ministrativa do nosso Governo, do nosso povo
Não temos Assembléia estadual. Por ela responde
a nossa Câmara dos Vereadores, que endereçou
a esta Assembléia o seguinte telex:

"A elevação do Território à categoria de
Estado é uma antiga aspiração do povo de
Roraima."

Sr. Presidente, era isto que gostaria de expor.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Pediria aos nobres Constituintes que guardassem
seus lugares à mesa, sob pena de o Relator não
poder sequer defender seu ponto de vista.

Não havendo quem queira encaminhar em sen
tido contrário, iremos colocar em votação.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, tenho a minha emenda e faço
questão de que seja lida, porque também sou
Constituinte e de Roraima. Fiz meu trabalho. O
trabalho dos outros três colegas que aqui estão
foram citados e a minha emenda não foi Peço
que o Sr. Presidente considere a minha emenda,
faça menção a ela; para que fique registrada nos
Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Nobre Constituinte, apenas gostaria de prestar o
seguinte esclarecimento: não tenho a emenda de
V. Ex' na Mesa.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Eu a vi agora à tarde. O Sr. Manzan mostrou-ma.
Éa Emenda de n° 500, destaque 140. Dei entrada
pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Vou aguardar um ou dois minutos para que a
Secretária localize a emenda, para que não haja
prejuízo algum a qualquer dos Constituintes pre
sentes. Esclarecerei à nobre Constituinte que os
pedidos de destaques às emendas são similares.
Aprovada a primeira, a emenda da nobre Consti
tuinte estará prejudicada automaticamente.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Mas, Sr. Presidente, ela foi destacada. Então, V.
Ex' precisa lê-la, porque a que V. Ex' leu foi a
dos três Constituintes e eles assinaram. Então,
quero também fazer constar a minha. Para isto
fizo meu trabalho, os meus colegas são testemu
nhas disto. E há Constituintes que me falaram
que estão presentes para votar porque me
apóiam. Faço questão que a minha seja mencio
nada, e ainda quero encaminhar meu destaque.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Esclareceria à Constituinte Marluce que há uma
série de emendas. Pediria a S. Ex' que ouvisse
a resposta da questão de ordem que ela mesma
levantou.

Honrada com a sua audiência, a Mesa esclarece
que há uma série de dispositivos que são absolu
tamente uniformes, tratam da mesma matéria.
Vou anunciá-los para que nenhum Constituinte
se julgue prejudicado. E a Mesa quer dar um
testemunho pessoal da atuação de S. Ex' - por-

que todos nós somos testemunhas - durante
as sessões de discussão do trabalho da nobre
Constituinte em defesa da criação dos Estados
de Roraima e Amapá. Não é o fato de se men
cionar ou não a emenda de S. Ex' que vai mini
mizar seu trabalho. APresidência dá o testemunho
do seu trabalho e lê o pedido de Destaque n°
140, relativo à Emenda n° 500, que diz:

"Os atuais Territórios de Roraima e Amapá
serão convertidos em Estados, observando
se os mesmos critérios seguidos na criação
dos Estados do Mato Grosso do Sul e Acre."

Seguem-se os parágrafos.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Agora, quero explicar a questão aos meus cole
gas, porque muitos ainda não sabem se realmente
os Territórios têm condições de passar a Estado.
Aquela primeira emenda foi assinada por três
Constituintes, e um fez a sua defesa. Quero fazer
a minha. Gostaria que o Sr. Presidente me conce
desse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Na hora propícia de defesa da sua emenda, V.
Ex' terá a palavra para fazê-lo.

Está em votação o destaque solicitado por força
da emenda oferecida pelos Constituintes Moza·
rildo Cavalcanti, Chagas Duarte e Anníbal Barce
Ilos. Peço ao Sr. Secretário que tome os votos.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Concedo a palavra a V. Ex', para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, se as emendas são idênticas,
para que depois uma não fosse prejudicada, por
que, na realidade,já teria sido atendida, eu consul
taria V. Ex' se não poderia proceder à votação
em conjunto das emendas. Assim, seríamos até
poupados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa acata a sugestão de V. Ex'.lndago à Secre
taria se existem outras proposições uniformes.
(Pausa.) Na realidade, só existem essas duas pro
posições. Para que a nobre Constituinte Marluce
Pinto não se sinta prejudicada, a Mesa, em caráter
excepcional, vai facultar-lhe a palavra pelo prazo
de três minutos, para que S. Ex' defenda a sua
proposição. (Palmas.)

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Quero agradecer a descência do meu nobre ami
go e Constituinte, Presidente José Thomaz Nonô,
e mais ainda a dos colegas que me aplaudiram,
porque quando sentimos que um trabalho é reco
nhecido ficamos com mais vontade ainda de tra
balhar pelo nosso povo. Quero dizer ao Sr. Relator
que não fica nenhuma aresta por V.Ex'não haver
feito constar do seu relatório a nossa intenção.
Seus argumentos, de certa maneira, foram um
tanto válidos, dada sua preocupação com a eco
nomia do nosso País. Mas, como já havia questio
nado pela manhã, qual é o Estado brasileiro, hoje,
que está com dinheiro suficiente para atender às
necessidades do seu povo? Então, agradeço a
sua preocupação, mas quero dizer a V. Ex' que
nós, como representantes de Roraima, tudo fare-

mos para o progressso daquele Território. E V.
Ex' sabe que o pouco bem administrado torna-se
muito E é isso o que vamos fazer ali. Não há
por que também se preocupar em não haver As
sembléia Legislativa no caso dos Territórios, por
que V.Ex' sabe que não a temos. Temos apenas
quatro representantes aqui nesta Casa. E, por una
nimidade, os quatro estão querendo isso, porque
realmente é o que o povo roraimense deseja. E
é melhor dizer até o povo brasileiro, porque os
nascidos em Roraima, hoje, são até minoria. A
maioria é de braços que estão chegando. Tam
bém não nasci em Roraima, mas adotei aquela
terra para defender seu povo tão carente, que
sal de todos os quadrantes do Território Nacional
à procura de terras para sua sobrevivência. Morei
naquele Território, como esposa de governador,
de 1979 a 1983. Lá implantamos doze mil famílias
e pretendemos fazer muito mais. Digo aqui a to
dos os meus colegas Constituintes que tenho cer
teza votarão favoravelmente à transformação dos
Territórios de Roraima e do Amapá em Estado
- qualquer brasileiro que queira ir para Roraima
nós o abraçamos, porque temos duzentos e trinta
e dOIS mil quilômetros de área apenas com uma
população de duzentos mil habitantes. Lá,é Rorai
ma, mas é Brasil, e está aberta para receber todos
os que para lá quiserem ir,ou porque estão neces
sitando ou porque queiram investir, para ajudar
no progresso da nossa terra, do nosso Território,
futuro Estado de Roraima. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
A Mesa solicita ao Sr. Secretário que colha os
votos. Aqueles que se pronunciarem favoravel
mente à emenda, ou seja, que aceitarem a trans
formação dos Territórios em Estado votarão sim.

(Procede-se à votsção.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna, Aloysio Chaves, Amilcar Moreira,
Anníbal Barcellos, Carlos Cardinal, Chagas Duar
te, Chagas Rodrigues, Chico Humberto, DaviAlves
Silva, Del Bosco Amaral, Denisar Ameiro, Edésio
Frias, Felipe Mendes, Fernando Gomes, Fernan
do Velasco, Francisco Carneiro, Geovani Borges,
Geraldo Melo, Guilherme Palmeira, Hilário Braun,
Jofran Frejat, José Dutra, José Teixeira, José Tho
maz Nonõ, Lavoiser Maia, LuIZ Alberto Rodrigues,
Luiz Freire, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Meira
Filho, Mello Reis, Mozarildo Cavalcanti, Nabor Jú
nior, Paes de Andrade, Paulo Mincarone, Paulo
Roberto, Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Sér
gio Brito, Sigmaringa Seixas, SIqueira Campos,
Valmir Campelo, Vilson Souza, Vitor Buaiz e WaI
deck Ornélas; votaram não os Senhores Consti
tuintes: Eraldo Trindade, José Richa, Nestor Duar
te e Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 45 votos a favor e 4 contra, foram acolhidas
as proposições. (Paimas.)

Esgotadas as matérias objeto do pedido de pre
ferência requerido pelo Constituinte Del Bosco
Amaral, colocaremos em votação os destaques
ao art. 1'.

Reitero aos membros desta Comissão a impor
tância de mais presença, sob pena de haver pre
juízo para todo o trabalho da Comissão.

A Mesa esclarece que ainda não colocou em
votação o art. 10., porque o nobre Constituinte
Bonifácio de Andrada levantou um destaque para
emenda quanto ao título. Então, isto antecede
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até o art. 1°. Lamentavelmente, a Secretaria não
está encontrando essa proposição. Estamos
aguardando. (Pausa.)

A Mesa, para dar continuidade ao trabalho,
mesmo sem ter materialmente à sua disposição
a emenda, vai conceder a palavra ao Sr. Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, para que S. Ex' faça
a sustentação do seu dispositivo. A matéria com
porta porque é muito fácil a percepção do enten
dimento.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Boni
fácio de Andrada, para encaminhar favoravelmen
te.

o SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, a questão se resume
no seguinte: todos somos pela Federação, pela
autonomia dos Estados, pelo fortalecimento dos
Estados. Todos os nossos partidos, sobretudo o
PMDB, partido majoritário, nas praças públicas
defenderam a autonomia estadual. Temos um
compromisso com a Federação, porque, do con
trário, este País vai continuar com o Governo cen
tralizado aqui em Brasília nas mãos dos tecno
cratas. É o que está acontecendo. Esta é a herança
dos Governos militares. Então, a nossa emenda
é muito simples. N, no título, acima do art. 1°
está escrito "Da Organização do Estado". Esta
mos propondo que seja o seguinte: "Da Organi
zação do Estado Federal". Esta é a tradição brasi
leira. Em todas as Constituições está lá: "Da Orga
nização do Estado Federal". Por quê? Se colocar
mos apenas "Da Organização do Estado" não
estará errado, mas isto enfraquece a Federação,
fortalece a concepção do Estado unitário. E, aliás,
o trabalho do eminente Senador e Constituinte
José Richa - já falei com S. Ex" pessoalmente
- é mais a favor do unitarismo do que da Federa
ção. O texto que está aqui para ser votado é mais
contra a Federação do que a Constituição de
1967, outorgada pelos militares. Mas esta é outra
história, para discutirmos mais adiante. Então, o
nosso apelo é nesse sentido e vamos provar o
que estamos falando. O nosso apelo é no sentido
de colocar a palavra "Federal", para que sejam
fortalecidos os Estados, bem como a Federação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa esclarece que se trata da Emenda rr 517,
que diz o seguinte: "No lugar de denominação
"Da organização do Estado" leia-se "Da organi
zação Federativa". Neste momento, chega às nos
sas mãos o pedido de destaque.

Consulto se algum dos Srs. Constituintes pre
tende encaminhar, em contrário, o pedido de des
taque.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, defendo, como autor da emen
da, a Federação, e todos a defendemos. Mas te
nho a impressão de que o nobre Constituinte Bo
nifácio de Andrada, está como um antigo colega
meu - porque tive a honra de ser colega do
pai de S. Ex', o nobre Deputado José Bonifácio
-, se me permite a expressão popular, chovendo
no molhado. A atual Constituição fala da organi-

. zação nacional. O substitutivo do nobre relator

José Richa, no titulo, diz "Organização do Esta
do". Mas o art.1°já diz:"O Brasil é uma República
Federativa"; e o artigo 2°, no caput também
diz:"ARepública Federativa do Brasil..." De modo
que, se mantivéssemos esse título - se me per
mite o nobre autor da emenda: não estaríamos
contrariando em nada a nossa tradição. Organi
zação do Estado ou organização nacional, isso
não implica caminharmos para o Estado unitário
porque, repito, tanto o art. 1°como o art. 2°,caput,
fazem referência expressa à Federação. De modo
que não considero o assunto, data venia, de
maior importância. Podemos manter a redação
como está.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
José Richa.

O SR. REU\TOR (José Richa) - Nobres Cons
tituintes, com relação à emenda do nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, quero dizer que a
comissão não pode acolhê-Ia, porque, se o fizer,
estará contrariando o Regimento Interno, porque
o título "Comissão da Organização do Estado"
esá no Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Está aqui no art 15, inciso 11: "Co
missão da Organização do Estado". Portando,
não compete à Comissão mudar uma designação
que já vem sendo consagrada pelo Regimento
Interno.

Agora, sobre o mérito, já que S. Ex"afirma que
este substitutivo do relator é mais unitário do que
a própria Constituição de 1967, quero lembrar
ao nobre Constituinte Bonifácio de Andrada que,
dos vinte e cinco artigos do nosso substitutivo,
dezessete deles falam de autonomia e participa
ção. Portanto, não pode ser um substitutivo que
defenda o unitarismo, quando dezessete dos vinte
e cinco artigos tratam exatamente da autonomia,
da centralização e da participação.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Nobre Constituinte, estamos em processo de vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Mas a matéria envolve a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)-
V.Ex"já teve o seu prazo para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem. Não estou encaminhando: é uma questão
de ordem. O Regimento Interno permite.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra a V. Ex' para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, a tese do nobre relator
foi a de que, ao votarmos o Regimento Interno,
já estaríamos votando a Constituição. Isto não
é possível. O nobre Relator José Richa falou o
seguinte: que o título "da Organização do Estado"
está no Regimento e, como tal, não podemos
alterar. Então - é uma questão de ordem, estou
falando em matéria de Regimento Interno - vo
tou-se o Regimento Interno e não a Constituição.
As denominações das comissões temáticas só

valem como tema para metodologia de trabalho;
não Impõe à comissão, digamos assim, os dizeres
ali constantes. De modo que nada tem a ver uma
coisa com a outra

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa acata a ponderação de V.Ex' e entende
que já há condições de procedermos à votação.
Propõe a emenda, objeto do destaque em tela,
que, ao invés de "da Organização do Estado"
empreguemos a expressão "da Organização Fe
derativa".

Aqueles que querem a redação "da Organi
zação Federativa" votarão sim; obviamente, aque
les que querem a redação do substitutivo, que
é "da Organização do Estado", votarão não.

Solicito ao Sr. Secretário que colha os votos.

(Procede-se à votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna, Amílcar Moreira, Anníbal Barce
llos, Carlos Cardinal, Chico Humberto, Davi Alves
Silva, Del Bosco Amaral, Edésio Frias, Eraldo
Trindade, Felipe Mendes, Fernando Gomes, José
Maranhão, José Teixeira, Lavoisier Maia, Mello
Reis, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Roberto, Sérgio
Brito, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos e VIl
son Souza; votaram não Aloysio Chaves, Chagas
Rodrigues, Denisar Ameiro, Eliézer Moreira, Fer
nando Velasco, Francisco Carneiro, Geovani Bor
ges, Geraldo Melo, Guilherme Palmeira, Hilário
Braun, Ivo Cersósírno, Jofran Frejat, José Dutra,
José Richa, José Thomaz Nonô, LuizAlberto Ro
drigues, LuizFreire, Marluce Pinto, Mauricio Fruet,
Mauro Miranda, Meira Filho, Nabor Júnior, Nestor
Duarte, Paes de Andrade, Paulo Mincarone, Rena
to Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró,
Ruy Bacelar, Valmir Campelo, VítorBuaiz,Waldec
Ornélas, Márcia Kubitschek e Gonzaga Patriota.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Havendo votado sim apenas 21 Constituintes, a
emenda foi rejeitada.

Destaque do Constituinte Del Bosco Amaral
para o art. lo do Capítulo I,Princípios Gerais. Reti
rado.

Destaque n° 19, do nobre Constituinte Paulo
Roberto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
Sr. Presidente, solicito a retirada da emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Retirada.

Requerimento de destaque dos Constituintes
Nelton Friedrich e VIlson Souza. Esta é aditiva;
ficará por último.

Requerimento do Constituinte Carlos Cardinal:
"Substitua-se no texto do anteprojeto todo a pala
vra "União" por "República". Esta emenda deverá
serobjeto de apreciação ao término dos trabalhos,
uma vez que não diz respeito ao art. 1°, mas a
todo o projeto. Fica para as gerais.

Destaque do Constituinte Chagas Rodrigues.
"O parágrafo único do art. 1°passa a ter a seguinte
redação:

"Todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de seus representantes, ou por
meio de plebiscito, ou referendum".

Mantém V.Ex' o destaque?

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
-Mantenho e pediria a palavra para encaminhar.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex"a palavra para encaminhar, pelo prazo
regimental.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, queria dizer a V. Ex", ao nobre
Relator e aos Constituintes que este é' o único
destaque que requeri, significando que não pre
tendo mais tomar a atenção nem retardar os tra
balhos.

O parágrafo único do art. 1°,como está redigido
no substitutivo, diz o seguinte: "Todo poder ema
na do povo e com ele é exercido, nos termos
desta Constituição".

À primeira vista, data venia do relator, parece
que estamos valorizando o povo, mas, dentro dos
princípios do direito constitucional democrático,
estamos retirando o poder do povo, porque o
poder não se exerce com o povo. Todo o poder
pertence ao povo e é exercido pelo povo. No exer
cícío é que pode ser, através dos representantes
ou diretamente pelo povo, por intermédio de ple
biscito. Tal como está...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Pediria a V.Ex"um minuto de interrupção. Quero
pedir à Assembléia que guarde o silêncio indis
pensável para o funcionamento dos trabalhos.

Constinua com a palavra o nobre Constituinte
Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Tal como está poderia se concluir que estivés
semos aqui dividindo o poder do povo com outro
poder. A nossa tradição aceita o seguinte príncí
pio: "Todo poder emana do povo e em seu nome
é exercido". "Assim está nas nossas Constituições
e assim está no Anteprojeto da Comissão Arinos.
Esta redação, data venia, pareceu-me imprópria.
Acho q~e deveríamos, ou manter a atual redação,
ou então nos inspirar na Constituição francesa.
A Constituição francesa, no seu art. 3°, onde me
inspirei para oferecer esta emenda, diz, no seu
caput: "A soberania nacional pertence ao povo,
que a exerce através de seus representantes e
através de referenduns".Dízer soberania nacio
nal ou "todo poder emana do povo", em última
análise, é a mesma coisa. A soberania nacional
é um poder que emana do povo, que pertence
ao povo, e se exerce, ou através dos represen
tantes, ou de referenduns. Por isso ofereci a
emenda. Pedi um único destaque com o propó
sito de, tanto quanto possível, aprimorar o traba
lho magnífico do nosso eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Permite-me V.Ex' falar a favor do Relator?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não. Nos termos regimentais, quem fala a favor
é o autor do destaque. E eu gostaria de consultar
se algum Constiuinte deseja encaminhar em con
trário.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Em contrário ao destaque e a favor do Relator.
É a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Em contrário? Desculpe-me. Tem V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- O "não" de V.Ex' foi tão duro que realmente
me assustei.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Mas como sempre acontece nesta Casa, depois
de um duro não V. Ex' tem um sim bastante
enternecido.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Não tenho dúvida. entre o choque de dois
Constituintes talentosos, gostaria de colocar que
o parágrafo completa o artigo. O artigo diz: "O
Brasil é uma República Federativa instituída pela
vontade do povo, como Estado democrático de
direito". O Relator José Richa foi perfeito, abran
geu totalmente, deu ao povo todo o poder. O
erro que vinhamos cometendo era o de dizer:
'Todo poder emana do povo e em seu nome
é exercido". Só depois esquecíamos do povo e
não exercíamos este poder em nome dele. Desta
forma esta redação realmente me comove. Ela,
para mim, é como uma penitência. Trabalhei con
tra algumas manifestações do Relator neste proje
to, mas ela é magnífica, nacional, pertinente, e
dá uma força vigorosa ao povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Depois da defesa veemente do Constituinte Del
Bosco Amaral, o Relator não quer mais usar da
palavra. Entramos no processo de votação. A Me
sa esclarece que aqueles que optarem pela reda
ção proposta pelo eminente Constiuinte Chagas
Rodrigues, ou seja, "todo poder emana do povo
que o exerce por meio de seus representantes
ou por meio de plebiscito ou referundum", vota
rão sim. Obviamente os que votarem não man
tém a redação do Substitutivo. Peço ao Sr. Secre
tário que colha os votos. (procede-se à Votação).
Votaram não os Senhores Csonstituintes: Anníbal
Barcellos, Carlos Cardinal, Chico Humberto, Davi
Alves Silva, Del bosco Amaral, Denisar Ameiro,
Edésio Frias, Fernando Gomes, Geraldo Melo,
Guilherme Palmeira, IvoGersósirno, Jofran Frejat,
José Dutra, José Richa, José Thomaz Nonô, la
voíslerMaia, Luiz Alberto Rodrigues, Luiz Freire,
Maurício Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, Mello
Reis, Nabnor Júnior, Nestor Duarte, Paes de An
drade, Paulo Mincarone, Renato Bemardi, Ruben
FIgueiró, Sigmaringa Seixas, Vilson Souza, Wal
deck Ornélas e Márcia Kubistchek. Votaram sim
os Srs Constituintes: Alexandre Puzyna, Aloysio
Chaves, Chagas Rodrigues, Eliézer Moreira, Eral
do Trindade, Felipe Mendes, Fernando Velasco,
Francisco Carneiro, Geovani Borges, Hilário
Braun, José Maranhão, José Teixeira,Marluce Pin
to, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Roberto, Ronaldo
Carvalho, Sérgio Brito, Siqueira Campos e Valmir
Campelo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Havendo o destaque recebido apenas 19 (deze
nove) votos positivos, contra 32 (trinta e dois),
está rejeitado.

Destaque n° 247, do Constituinte Luiz Alberto
Rodrigues. O parágrafo único do art. lodo Substi
tutivo do Relator da Comissão tem a seguinte
redação: Parágrafo único: ''Todo poder emana
do povo e com ele, por delegação sua e em seu
beneficio, deve ser exercido, nos termos desta
Constituição". Mantém V.Ex"seu destaque?

O SR. CONsmUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, queria encaminhar a vo
tação e argumentar.

O SR: PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Perfeitamente. V.Ex"tem três minutos regimentais
para fazê-lo.

O SR. CONSmUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, quero primeiramente,
dizer que participo da emoção do Constituinte
Del Bosco Amaral. Realmente, não entendo uma
Constituição onde está escrito que todo poder
emana do povo e em seu nome é exercido. Foi
isso o que levou a se faser acordos nucleares,
Ferrovia do Aço, Ponte Rio-Niterói, e a se adotar
importantes decisões equivocadas em nome do
povo, na verdade, prejudicando o povo. O Relator
José Richa, quando adota a forma "todo poder
emana do seu povo e com ele é exercido, nos
termos desta Constituição", dá um avanço subs
tancial estrutural importante. Esta é uma inovação
que honrará esta Assembléia Nacional Constituin
te. Minha intenção, ao apresentar esta emenda,
é acrescentar alguma coisa além disto. Entendo
que a Constituição brasileira deve definir objetiva
mente - perdoem-me a redundância - o obje
tivo do exercício do poder, embora seja óbvio
que o poder deva ser exercido em beneficio do
povo. E o óbvio, quando não é praticado, é trágico.
E, no País, o que temos tido é isto: não se observa
e não se pratica o óbvio. Entendo que deveria
constar como primeiro princípio fundamental que
o poder deve ser exercido em nome do povo,
mesmo que óbvio. então, acho importantíssimo
o avanço proporcionado pelo Relator e proponho
essa emenda, que gostaria fosse apreciada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Alguém deseja encaminhar em contrário? Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELA.TOR (José Richa) - Gostaria ape
nas de dizer que mantenho a redação tal como
está no substitutivo, porque entendo, como o
Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, que é óbvio
acrescentar que o podervai ser exercido em bene
ficio do povo. Quando recebemos uma procu
ração é para agir em defesa de quem nos delega
o poder e não agir contra. Então, em beneficio
da pureza do texto, acho que deve ser mantido
como está no relatório. '"

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa coloca em votação. Aqueles que optarem
pela redação proposta pelo Constituinte Luiz Al
berto Rodrigues, ou seja "todo poder emana do
povo e com ele, por delegação sua e em seu
beneficio, deve ser exercido nos termos da Consti
tuição", votarão "sim"; aqueles que mantêm a
redação original do Substitutivo, votarão "não".
peço ao Sr. Secretário que colha os votos.

(Procede-se à votação).

Votaram sim dos Senhores: Aloysio Chaves,
Carlos Cardinal, Eraldo Trindade, Ivo Gersósimo,
José Dutra, José maranhão, Luiz Alberto Rodri
gues, Renato Bernardi e Ronaldo Carvalho. Vota
ram não , os Senhores: Alexandre Puzyna, Anníbal
Barcellos, Chagas Rodrigues, DaviAlvesSilva,Del
Bosco Amaral, DenisarAmeiro, Edésio Frias, Feli
pe Mendes Femando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Carneiro, Geovani Borges, Geraldo Me
lo, Guilherme Palmeira, HilárioBraun, Jofran Fre
jat, José Richa, José Teixeira,José Thomaz Nonô,
LavoisierMaia,LuizFreire, Marluce Pinto, Maurício,
Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, Melo Reis, Mo- '
zarildo Cavalcanti, Nabor Júnior, Nestor Duarte,
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Paes de Andrade, Paulo Mincarone, Paulo Rober
to, Ruben FIgueiró, Sérgio Brito, Sigmaringa Sei
xas, Siqueira Campos, Valmir Campelo, Vilson
Souza, Waldeck Ornélas, Márcia Kubistchek e
Gonzaga Patriota.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa obteve 9 (nove) votos sim contra 41 (qua
renta e um) não. Foi rejeitada.

A última emenda é aditiva. O requerimento de
destaque vem subscrito pelos Parlamentares Nel
ton Friedrich e Vilson Souza e acrescenta para
grafo único ao art. 1°,nos seguintes termos: "Nos
assuntos de relevância à vida econômica da socie
dade serão ouvidas opiniões da população consu
midora, das organizaÇões sindicais dos trabalha
dores, das agremiações dos profissionais, das um
versidades e dos setores econômicos privados,
cujos mecanismos consultivos, orgaruzação, inte-
gração e atribuições a lei regulará". .

Há algum Constituinte que queira encaminhar
favoravelmente? Em votação. (Pausa.)Prejudica
do.

Em votação o art. 2° do Requerimento de desta
que do nobre Parlamentar Carlos Cardinal: emen
da:

"Modifica-se o § 3° do art. 2': "Os novos Esta
dos, previstos nesta Constituição, e a trans
formação dos Territórios de Roraima e Ama
pá obedecerão a resultado de consulta pré
via, mediante plebiscito, às populações preju
dicadas"

Prejudicada a de rr 211, de autoria do Parla
mentar Jairo Carneiro:

"O art. 2° caput, passa a ter a seguinte
redação: "A República Federativa e Demo
crática do Brasil é constituída, sob regime
representativo, pela união indissolúvel dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Muni
cípios, e tem como finalidade ....

O Constituinte Jarro Cameiro quer manter o
destaque e tem a palavra no prazo regimental,
para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, ilustre Relator, Srs. Constituintes,
com esta emenda, pretendemos restaurar o trata
mento constante na Constituição de 1967 e da
Emenda n° 1, de 1969, que consideravam o Dis
trito Federal e Territórios como entes políticos,
ao lado dos Estados federados, formando a cons
telação das Unidades que integram a Federação
brasileira. Aqui há mais um acréscimo com refe
rência aos Municípios. Os que vêm acompanhan
do a luta pelo municipalismo, têm constatado que
há uma reivindicação legítima das Unidades que
são consideradas a célula mater da nacionali
dade, que são os Municípios, para que haja o
reconhecimento constitucional da sua existência,
porque são entes dotados de personalidade jurídi
ca. Eles existem no mundo jurídico e no direito
público. É uma reivindicação para que haja o re
conhecimento no plano constitucional desta exis
tência dos entes ou das unidades que integram
a Federação brasileira. No art. 3° do Substitutivo
há referência, mas entendo que seria um justo
reconhecimento a essas Unidades, tendo em vis
ta, principalmente, que a Federação não pode
existir também sem os Municípios. A riqueza do
País, da Federação, nasce no Território e nos Mu
nicípios. Por isso, os Municípios merecem o reco-

nhecimento político -constitucional. É este o meu
modesto entendimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Se algum constituinte deseja encaminhar contra
namente, poderá fazê-lo agora.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR(José Richa) - Sr. Presidente,
o que o nobre Constituinte está propondo já está,
no meu entendimento, contemplado no art. 3°
Acredito que já foi um avanço muito importante
considerarmos o Município como ente federado,
o que não constava das Constituições anteriores.
Só que para dar a abrangê~cia total ~o Mumcíp~o

como ente federado, podenamos cnar uma sene
de problemas. Por exemplo, um grupo de muni
cípios, amparado no reconhecimento .polí~c? do
Município como ente federado, podena eXlgJr re
presentação na Câmara Feder~l e no Senado d~

República. Por que não? Se equipararmos o Mum
cípio integralmente aos Estados na sua formu
lação de ente federado, pode acontecer um caso
esdrúxulo como este. Então, para atender aos
justos reclamos municipalistas, em cujo grupo
me incluo, procurei, nos artigos 2' e 3°, esta~e
lecer uma conceituação diferente de Federaçao.
No art. 2°, conceituo politicamente a Federação,
para dizer que ela é a união indissolúvel dos Esta
dos federados. Mas o objetivo que nós, munící
palístas, queremos alcançar é e~atam~n~e o .de
conceder ao Município autonomía administrativa
total. Então, faço uma outra conceituação de fede
ração, sob o aspecto administrativo, ~C? considerar
que a Federação compreende a Umao, os Esta
dos o Distrito Federal e os unicípios. Assim, en
tendo que a preocupação de V. Ex" já está aqui
contemplada. Não há nenhum tipo de restrição
ao Município como ente federado, mas no plano
administrativo. Por esse motivo, chamo a atenção
dos nobres Constituintes, porque o que exatamete
o Constituinte Jairo Carneiro deseja já está con
templado, na verdade, no art. 3°

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa colocará em votação. Lamento, Consti
tuinte Jairo Carneiro, mas o Regimento é extrema
mente claro. V. Ex" encaminhou favoravelmente;
não houve quem encaminhasse contra; e o Rela
tor esclareceu.

Aqueles que aprovam a redação sugerida pelo
nobre Constituinte Jairo Carneiro, qual seja: "art.
2° - A República Federativa e Democrática.do
Brasil é constituída, sob o regime representativo,
pela união indissolúvel dos Estados, Distrito F~de

ral, Territórios e Municípios, e tem como finalida
de ...". segue-se. Votarão sim.

Encareço ao Sr. Secretário que colha os votos.
rr~ocede-se à votação.)

O SR CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
Não. (F~a do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa ai registrar a declaração de voto de V.Ex"

(J resseque a votação.)

Votara Não os Senhores Constituintes: Ale
xandre Púzyna, Aloysio Chaves, Anníbal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Rodrigues, Chico Hum
berto DaviAlves Silva, Del Bosco Amaral, Denisar
Arnei~o, Edésio Frias, Eraldo Trindade, Felipe
Mendes, Fernando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Cameiro, Geovani Borges, Geraldo Me·

lo Guilherme Palmeira, Hilário Braun, Ivo Cersó
si~o, Jofran Frejat, José Dutra, José Richa: José
Teixeira, Lavoisier Maia, Luiz Alberto Rodrigues,
Luiz Freire, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro
Miranda, Meira FIlho, Mello Reis, Mozarildo Caval
canti, Nabor Júnior, Nestor Duarte, Paulo Minca
rone Paulo Roberto, Roberto Rollemberg, Ronal
do Carvalho Ruben Figueiró, Sérgio Brito, Sigma
ringa Seixas, Siqueira Campos, Valmir Campelo,
Vilson Souza, Waldeck Ornelas, Márcia Kubits
chek e Gonzaga Patriota.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com 48 votos contrários, a emenda foi rejeitada.

Destaque n° 248, relativo à emenda de autoria
do Constituinte Victor Faccioni. Pedido de desta
que do Constituinte Mello Reis.

"Dê-se ao art. 2' do substitutivo do Relator
da Comissão da Organização do Estado a
seguinte redação: "A República Federativa
do Brasil é constituída, sob o regime repre
sentativo, pela união indissolúvel dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios e Mu
rucípíos, tem como finalidade ..."

Entendo que está prejudicada. .
Requerimento de Destaque rr 160, do Consti

tuinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRACAMPOS
Retiro o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
S. Ex' teria o destaque.

Requerimento de Destaque n° 162, também
do Constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRACAMPOS
Está retirado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Requerimento de Destaque na 104, do Consti
tuinte Carlos Cardinal, sendo a proposta do mes
mo companheiro.

"Suprima-se o § 2° do art. 3°"
Prejudicado.
Emenda supressiva do Constituinte MozarIldo

Cavalcanti.

"Supnmíarn-se os §§ 2° e 5° do art. 3° do
Substitutivo, renumerando-se os demais."

É a emenda n° 101-5.
Consulto se o nobre Constituinte mantém o

pedido de destaque.
"Suprimam-se os §§ 2° e 5° do art. 3'"

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL.
CANTI- Desejo justificar a apresentação dessa
emenda, porque quero defender aqui, nesta Co
missão, como tenho feito, a extirpação da figura
dos Territórios Federais do contexto da Federa
ção. Defendo que a nova Constituição não possa
prevê a criação de Territórios Federais O que
se viu, pela própria apresentação da subdivisão
dos Estados, é que em momento algum alguém
propôs a criação de território federal. Então, o
objetivo dessa emenda é exatamente nesse sen
tido de tirar do texto constitucional qualquer refe
rência aos Territórios Federais, que pretendemos
sejam extintos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
É o entendimento de V.Ex", que mantém o des
taque.

Há opiniões na Mesa de que ele estaria prejudi
cado, mas a Presidência entende em sentido con-
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trário, porque, na realidade, V. Ex' não se dirige
apenas aos Territ6rios que hoje existem, mas tam
bém projeta a hip6tese de outros, futuros. Não
o entendo prejudicado e vou colocá-lo em vota
ção.

O nobre Relator gostaria de usar a palavra?
Tem V.Ex' a palavra, pelo prazo regimental.

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho que
não é prudente eliminar-mos da Constituição a
possibilidade de, por questões administrativas e
de interesse público nacional, se criarem Estados,
e ainda remanesce o Territ6rio de Fernando de
Noronha. O Território de Fernando de Noronha
permanece.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI- Eu gostaria de, se me permite o nobre
Relator...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V.Ex' não pode mais ter a palavra. V.Ex' já usou
o seu tempo. Lamento.

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho teme
rário retirar-se do texto constitucional a regula
mentação dos Territórios e a possibilidade de um
dia se transformarem em Estados, sobretudo por
que ainda temos um Território - Fernando de
Noronha - e ainda porque temos a possibilidade
de, por interesse administrativo, poder-se criar al
gum outro Território. Do contrário, vamos impe
dir: nunca mais, enquanto estivesse em vigor esta
Constituição, poder-se-ia criar Território. Mas po
de haver essa conveniência. Acho bom manter
mos isso por uma questão de prudência, porque
o texto, na Constituição, não obriga essa criação,
mas prevê que, se houver necessidade, se possa,
no futuro, criar Territórios.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa entende a questão suficientemente escla
recida e vai colocá-Ia em votação.

Aqueles que entenderem pela procedência da
emenda do nobre Constituinte Mozarildo Caval
canti, suprimindo os §§ 2° e 5° do art. 3°, votarão
sim; os que apoiarem a forma do substitutivo
do Relator, votarão não.

Peço ao Sr. Secretário que colha os votos.

{Procede-se à votação.}

Votaram sim os Senhores Constituintes: Anni
bal Barcellos, Chagas Duarte, Davi Alves Silva,
Felipe Mendes, Geovani Borges, Mozarildo Caval
canti, Vilson Souza e Waldeck Ornélas; votaram
não os Senhores Constituintes: Alexandre Puzyna,
Aloysio Chaves, Chagas Rodrigues, Chico Hum
berto, Del Bosco Amaral, Edésio Frias, Eraldo
Trindade, Femando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Carneiro, Geraldo Melo, Hilário Braun,
Ivo Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra, José
Richa, José Teixeira, José Thomaz Nonô, Luiz
Alberto Rodrigues, Luiz Freire, Marluce Pinto,
Maurício Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, Mello
Reis, Nabor Júnior, Nestor Duarte, Paes de Andra
de, Paulo Mincarone, Paulo Roberto, Renato Ber
nardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró, Sérgio
Brito, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Val
mir Campelo e Asdrubal Bentes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Obteve a emenda apenas 8 votos favoráveis con
tra 38. Rejeitada. Emenda supressiva...

O SR. CONSTITUINTEJOSE MARANHÃO 
Eu voto e não fui chamado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
O Deputado José Maranhão não foi chamado.
Como vota V.Ex'?

O SR. CONSTITUINTEJOSE MARANHÃO 
Não.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Trinta e nove.

Emenda supressiva. Pedido de Destaque n° 92,
de autoria do Constitumte Chico Humberto: Supri
ma-se do § 3°, do art. 3° do Substitutivo a expres
são "das respectivas Assembléias Legislativas".
Alguém quer encaminhar favoravelmente? Não.
Prejudicada.

Requerimento de destaque modificativo do
Constituinte Israel Pinheiro Filho: "Dê-se ao § 4°
do art. 3° do Substitutivo a seguinte redação".
E a Emenda rr 176-7. Há alguém para encami
nhar favoravelmente a emenda? (Pausa.) Preju
dicada.

Emendas aditivas.
Requerimento de Destaque n° 142, da nobre

Constituinte Marluce Pinto. Retirado.
Requerimento de Destaque n° 91, do nobre

Constituinte Chico Humberto. Emenda n° 90. Pre
judicada.

Requerimento de Destaque n° 141, da Consti
tuinte Marluce Pinto. Essa se refere à Emenda
rr 499-5. Acrescentar a expressão "os Territórios
autônomos" depois do Distrito Federal, e os se
guintes itens. Retirado.

A Mesa recebe a declaração de voto do Consti
tuinte Del Bosco Amaral.

Art. 40 Requerimento de Destaque do nobre
Deputado Jofran Frejat, emenda do Constituinte
Bonifácio de Andrada: "No parágrafo único do
art. 4°, onde se lê: "o que for de predominante
interesse local", leia-se "o que for de peculiar inte
resse local". Retirado.

V.Ex' quer encaminhar favoravelmente?

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Apenas, por uma questão regimental, como esta
va impedido o Constituinte Bonifácio de Andrada
de subscrever as emendas, eu as subscrevi, para
que ele pudesse fazer a defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada para sustentar a sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - O Relator vai registrar a palavra do
nobre Constituinte Jofran Frejat.

Sr. Presidente, é uma questão puramente técni
ca. Eu fIZ um apelo ao Senador Richa. A palavra
peculiar é técnica, e substitui a palavra predomi
nante. A jurisprudência brasileira, desde o início
da República, fala peculiar. Se nós cortarmos a
palavra peculiar e colocarmos predominante, vai
complicar terrivelmente para os Municípios, para
os Vereadores, para os Prefeitos, para todo o mun
do, para provar que o assunto é de interesse pecu
liar do Município. Então, é puramente no sentido
de favorecer o Município com a palavra peculiar,
que já era tradicional no nosso Direito Público.
E só isso.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Alguém gostaria de encaminhar em contrário. O
nobre Relator deseja? Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não se trata de
uma questão de lana caprina, de manifestar pre
ferência por "peculiar interesse" ou por "predo
minante interesse". A expressão "peculiar inte
resse"..

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Eu pedina a V.Ex' que se aproximasse um pouco
mais do microfone.

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO CHAVES 
A expressão "peculiar interesse", que foi inicial
mente consagrada na Constituição de 1891, foi
sempre considerada, de certa forma, ambígua,
vaga, e deixou margem a interpretações confli
tantes, díspares, contraditórias a respeito do limite
da extensão do que seria o peculiar interesse do
Município. Pareceu-me, na subcomissão, como
creio, que também foi esse o convencimento do
nobre Relator, que a expressão "predominante"
é, inclusive, pelo seu sentido etimológico, uma
expressão mais forte e que caracteriza mais essa
autonomia e o âmbito, a esfera de competência
do município. Por este motivo eu sou contra a
emenda destacada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa entende esclarecida e vai colocar em vota
ção. Aqueles que optarem pela expressão "pecu
liar interesse" votarão sim. Aqueles que manti
verem "predominante" votarão não. Peço ao Sr.
Secretário que colha os votos.

(Procede-se à votação.):
Votaram sim os Senhores Constituintes: Edésio

Frias, José Teixeira, Lavoisier Maia, Mello Reis,
Siqueira Campos; votaram não os Senhores
Constituintes: Alexandre Puzyna, Aloysio Chaves,
Annibal Barcellos, Carlos Cardinal, Chagas Rodri
gues, Davi Alves Silva, Del Bosco Amaral, Eraldo
Trindade, Felipe Mendes, Fernando Gomes, Fer
nando Velasco, Francisco Carneiro, HilárioBraun,
Ivo Cers6simo, Jofran Frejat, José Dutra, José
Maranhão, José Richa, José Thomaz Nonô, Luiz
Alberto Rodrigues, LUIZ Freire, Marluce Pinto,
Mauricio Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, Moza
rildo Cavalcanti, Nabor Júnior, Nestor Duarte,
Paes de Andrade, Paulo Mincarone, Paulo Rober
to, Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Fi
gueiró, Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Valmir
Campelo, Vdson Souza, VítorBuaiz, Waldec Or
nélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Por 5 votos contra 40, a emenda foi rejeitada

Não houve pedidos de destaque para os arts.
5° e 60 Passamos ao art °

Emenda supressiva. Pedido de destaque à
emenda do Constituinte Annibal Barcellos.

"Suprimam-se os §§ 1° e 2° do art. 7°"

A Mesa vai repetir:

"Ao Substitutivo do Relator, suprimam-se
os §§ lo e 2° do art. 7°"

Consultaria o nobre Constituinte se quer retirar.
Retirado.

Modificativa do art. 7°, ainda do nobre Consti
tuinte Annibal Barcellos:

"Dê-se ao item Vdo art. 70 a seguinte reda
ção: "o mar territorial"."
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o SR. CONsmUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- Peço para retirar a expressão "mar patrimo
nial". Isso porque, no Tratado da ONU, que o
Brasil assinou, em processo de ratificação pelo
Senado, essa palavra "patrimonial" só não existe:
existe uma área econômica exclusiva O mar terri
torial é de 12 milhas, e 188 milhas depois é uma
área econômica exclusiva, sobre a qual a Umão
não tem a soberania total, mas pode explorar e
fazer a parte econômica.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Ninguém melhor do que V. Ex' para tratar da
matéria. O Relator já aceitou. De modo que não
porei em votação. A emenda já foi acolhida. (Pal
mas.)

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- V. Ex' não vai colocar em votação?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
O Relator já aceitou o substitutivo

O SR. CONSmUlNTE SIGMARINGA SEIXAS
- Mas, inclusive a convenção a que o eminente
Constituinte Annibal Barcellos se refere sequer
foi ratificada pelo Senado O texto origmal falava
em "mar territorial de 200 milhas". Esta era a
redação do anteprojeto aprovada na subcomis
são, que fOI excluída do substitutivo do Relator
- 200 milhas, não o "mar territorial". Apenas
foi suprimida a extensão desse mar territorial que
iria até 200 milhas. Mas, de qualquer forma, essa
posição sequer foi ratificada pelo Senado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Aobservação de V.Ex' tem procedência. O pedido
de destaque à emenda do Constituinte Annibal
Barcellos restringe o inciso V, que, na forma do
substitutivo do Relator, é "o mar territorial e patri
monial". Na realidade, é uma emenda supressiva,
que rotularam como modificativa, mas não era,
e está suprimindo a expressão "e patrimonial".

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Peço a V Ex', então, que coloque em votação,
pois gostaria que constasse a expressão "e patri
monial".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Permite-me V.Ex' uma questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
POIS não.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Participei da Conferência Internacional do Di
reito do Mar, em Genebra, junto com a delegação
brasileira. Ainda não estão ratificados os termos
dos 119 países considerados em desenvolvimen
to. A palavra "patrimonial", caso lá seja sacra
mentado "dos recursos minerais extrativos dessa
área do mar de 200 milhas", vai resguardar. Não
podemos retirar isso.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa aceita a ponderação de V.Ex' e vai colocar
em votação.

Tem a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIOCHAVES
Sr. Presidente, a alteração que a Convenção sobre
os Direitos do Mar apresenta é de considerar as
12 milhas como mar territorial, uma projeção do

território nacional sobre o qual exerce plena sobe
rama.

E com relação à plataforma continental, consi
derou-se como de interesse econômico exclusivo
do país confrontante. Essa plataforma pode ter
uma extensão de 200, 250 ou 300 milhas, mas
delimitada de acordo com a Convenção dos Direi
tos do Mar, e para isso a Marinha de Guerra 
anunciou o Ministro da Marinha ainda recente
mente - vai ímcraragora em junho esse trabalho.

De sorte que é realmente um interesse econô
mico exclusivo E a palavra "patrimonial" é nesse
sentido. Acho que se mantiver a expressão não
constituirá incorreção alguma e estará de acordo
com a situação atual da Convenção, que, embora
assinada e subscrita por mais de 120 países, só
foi ratificada, até o presente momento, por cerca
de 34 países.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa recebe as ponderações de V. Ex' não
como questão de ordem, mas como encaminha
mento em contrário à proposição do nobre Cons
tituinte Annibal Barcellos.

O SR. CONSmUINTE RONALDOCARVALHO
- Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Anní
bal Barcellos faz alguma referência ao § 2°, ou
não?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não. A emenda diz respeito tão-somente à expres
são "e patrimomal" do inciso V do art. 7°, onde
se lê: "o mar territorial e patrimonial".

A Mesa vai colocar em votação. Aqueles que
concordarem com a redação proposta pelo nobre
Constituinte Annibal Barcellos, ou seja, única e
exclusivamente a expressão "o mar terntorial",
votarão sim. Aqueles que entenderem que deve
prevalecer a redação do substitutivo "mar territo
rial e patrimonial" votarão não.

O Sr. Secretário tomará os votos.

(Procede-se à votação.):

Votaram sim os Senhores Constituintes: Anni
bal Barcellos, Denisar Ameiro, Eliézer Moreira, Jo
sé Richa, José Teixeira, Marluce Pinto, Ruben FI
gueiró, Sérgio Brito, Siqueira Campos e Valmir
Campelo; votaram não os Senhores Constituin
tes: Aloysio Chaves, Carlos Cardinal, Chagas Ro
drigues, Chico Humberto, Davi Alves Silva, Del
Bosco Amaral, Edésio Frias, Eraldo Trindade, Fe
lipe Mendes, Fernando Velasco, Francisco Car
neiro, Geraldo Melo, HilárioBraun, IvoCersósímo,
Jofran Frejat, José Dutra, José Maranhão, José
Thomaz Nonô, Lavoisier Maia, LuizAlberto Rodri
gues, Luiz Freire, Maurício Fruet, Mauro Mrranda,
Meira Filho, Mello Reis, Nabor Júnior, Nestor
Duarte, Paes de Andrade, Paulo Mincarone, Paulo
Roberto, Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Sig
maringa Seixas, Vilson Souza, Vitor Buaiz e Wal
dec Ornélas

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 10 votos contra 36, numa decisão realmente
insólita, fica mantido, à revelia do Sr. Relator, o
texto que ele próprio escreveu em seu relatório.

A Mesa quer tranqüilizar os Srs. Constituintes,
dizendo que já pediu para ser providenciado al
gum democrático biscoito, para entreter o estô
mago dos Srs. Constituintes. (Palmas.)

Emenda modificativa do Destaque rr 041, do
nobre Constituinte Annibal Barcellos. Retirado.

Emenda modificativa n° 231-3, do nobre Cons
tituinte EdéSIO Frias, propõe a seguinte redação
para o art. 7°, § 39:

"Afaixa interna de cento e cmqúenta quilô
metros de largura, paralela à linha divisória
terrestre do território nacional, é considerada
indispensável à defesa das fronteiras e será
designada como Faixa de Fronteira. A lei es
pecificará as atividades que, nessa faixa, fi
cam sujeitas a limitações."

A redação original é a seguinte:

"A faixa mtema de até cem quilômetros
de largura, paralela à linha divisória terrestre
do território nacional, é considerada indis
pensável à defesa das fronteiras e será desig
nada como Faixa de Fronteira, conforme dis
puser lei complementar."

V. EX" mantém o seu destaque?

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Man
tenho.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Quer encaminhar favoravelmente? Tem V. Ex' o
prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, fizessa proposta porque já existe hoje
uma Lei, a de n° 6.634, de maio de 1979, que
dispõe sobre a faixa de fronteira Essa lei permite
aos Municípios receberem ajuda da Umão. Como
eles já vem sendo massacrados e não têm rece
bido muito da União, não vamos tirar esse privilé
gio que o Município já tem, cento e cínqúenta
quilõmetros de fronteiras, já que qualquer Muni
cípio abrangido por essa faixa de fronteira recebe
favores da União. Por isso, peço seja modificado
de cem para cento e cinqüenta quilômetros para
não prejudicar os Municípios que hoje já vêm
recebendo as benesses do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Algum Constituinte desejaria encaminhar em
contrário? O nobre Relator quer fazer uso da pala
vra?

O SR. RELATOR (José Richa) - Apenas para
dizer que atualmente já é de cem quilômetros
a faixa de fronteira.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Não.
É de cento e cinquenta quilômetros, pela Lei n
6.634.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V. Ex' já usou da palavra. O nobre Relator quer
falar?

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho que
o que ficar decidido está bem. Não vejo qualquer
inconveniente em manter o texto atual ou em
modificá-lo conforme a emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa vai proceder à votação, chamando ~ aten
ção, entretanto, para o fato de que a emenda
não se circunscreve tão-somente a aumentar, em
bora o objetivo fundamental seja esse, de cem
para cento e cinquenta quilômetros, mas também
oferece nova redação ao artigo.

Aqueles que concordarem com a redação pro
posta...
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o SR. RELATOR (José Richa) - V.Ex' poderia
repetir a leitura da emenda?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A emenda diz:

"Afaixainterna de cento e cínqúenta quilô
metros de largura, paralela à linha divisória
terrestre do território nacional, é considerada
indispensável à defesa das fronteiras e será
designada como Faixa de Fronteira. A lei es
pecificará as atividades que, nessa faixa, fi
cam sujeitas a limitações."

O SR. RELATOR (José Richa) - Ela modifica,
simplesmente. Pensei que fosse só a questão do
tamanho. Mas ela muda muito.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa já concedeu a palavra ao Sr. Relator. A
matéria já foi suficientemente esclarecida Vamos
colocar em votação.

Aqueles que acolherem a redação proposta pe
lo ilustre Constituinte Edésio Frias votarão sim.
Aqueles que entenderem ser mais adequada a
redação do Sr. Relator votarão não.

Peço ao Sr. Secretário que colha os votos.

(Procede-se à votação.)

Votaram SIM os Senhores Constituintes: Aloy
sio Chagas, Carlos Cardinal, Chagas Rodrigues,
Chico Humberto, Davi Alves Silva, Del Bosco
Amaral, EdéSIO Frias, Eraldo Trindade, Fernando
Gomes, Fernando Velasco, José Dutra, Lavoisier
Maia,Marluce Pinto, Paulo Roberto, Ronaldo Car
valho, Sérgio Brito, Siqueira Campos, Valmir
Campelo, e VitorBuaiz; votaram NÃo os Senho
res Constituintes: Alexandre Puzyna, Annibal Bar
cellos, Felipe Mendes, Francisco Carneiro, Geo
vani Borges, Geraldo Melo, HilárioBraun, IvoCer
sósimo, Jofran Frejat, José Richa, José Teixeira,
José Thomaz Nonô, LuizAlberto Rodrigues, Luiz
Freire, Maurício Fruet, Mauro Miranda, Meira Fi
lho, Mello Reis, Mozarildo Cavalcanti, Paes de An-

. drade, Renato Bernardi, Ruben Figueiró, Sigma
ringa Seixas, Vilson Souza e Waldec Ornlas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Resultado: 19 votos contra 25. A Emenda foi rejei
tada.

Pedido de Destaque n" 115, de autoria do nobre
Constituinte Roberto Freire. A Emenda é do nobre
Constituinte Maurício Fruet:

"Dê-se ao item VIII do art. 7° a seguinte
redação:

"VIII - as cavidades naturais subterrâneas
e os sítios arqueológicos".

Tem V. Ex' a palavra para, se quiser, no prazo
regimental sustentar o seu pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
A própria emenda já explicita o ponto destacado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V.Ex' não quer fazer a sustentação, mas mantém
o seu pedido de destaque.

O nobre Relator quer usar da palavra?

O SR. RELATOR (José Richa) - Mantenho
o dispositivo tal como está no Substitutivo. Foi
exaustivamente debatido na Subcomissão, por
tanto, eu o manteria assim.

O SR. CONsmUINTE MAURíCIO FRUET 
Pela ordem, Sr. Presidente. Retiro o pedido de
destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado.

Requerimentos de Destaque noS 181 e 182, dos
nobres Constituintes Vilson Souza e Nelton Frie
drich à emenda do Constituinte Nelton Friedrich:

"Inclua-se no art. 7':
"Constitui-se um patrimônio da Nação e

portanto só podendo ser usado para fins di
versos de sua vocação por decisão do Con
gresso Nacional:

a) subsolo e suas riquezas;
b) o espaço aéreo;
c) as águas marítimas e suas riquezas até

200 milhas da costa;
d) os rios, cursos dágua, nascentes e

olhos dágua e suas faixas laterais de, no míni
mo cinqüenta metros de largura de solo e
respectivas flora e fauna;

e) nos rios e cursos dágua esta faixa terá
cinco vezes a sua largura a partir do limite
da faixa de marinha;

f) os lagos, lagoas, reservatórios naturais
e artificiais e uma faixa lateral à sua margem
com cem metros de largura mínima, com
a respectiva fauna e flora;

g) a fauna silvestre e seu habitat;
h) os parques nacionais de preservação;
i) as terras das nações indígenas;
j) o topo das terras acidentadas, com acli

ve igualou mais de 30";
k) as terras com aclives igual ou superior

a 45°;
I) os ecótonos."

Gostaria que o nobre Constituinte esclarecesse
ao Presidente o que significa ecótono, para eu
sair daqui mais enriquecido.

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA- Vou
encaminhar a votação, Sr. Presidente. Evidente
mente que o dispositivo e a proposição do compa
nheiro Nelton Friedrich visa a submeter à aprecia
ção do Congresso e, conseqüentemente, a forta
lecer a atividade, não legislativa,mas fiscalizadora,
controladora da Nação que está aqui represen
tada, na sua forma plural, territorial e populacional.
Portanto, o que o nobre Constituinte especifica
constitui patrimônio da Nação a ser preservado
através de aprovação pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Parabenizo V.Ex' pelo esforço na sustentação da
emenda.

Pergunto a quaisquer dos Constituintes se de
sejam encaminhar em contrário.

O nobre Relator deseja usar da palavra?

O SR. RELATOR (José Richa) - Mantenho
o meu texto, Sr. Presidente, porque a emenda
o mutila completamente: é um discurso ecológico
para ser feito em comício, não para colocar na
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Vamos colocar em votação. Aqueles que aprovam
a redação lida pela Presidência votarão "sim". O
Sr. Secretário vai colher os votos.

Se V. Ex' quiser retirar a emenda, ainda pode
fazê-lo.

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA-Reti
ro, em função do pedido. Quero alertar que a
emenda não é minha.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa reconheceu o empenho de V. Ex' na sus
tentação desta emenda ecótona.

Pedido de destaque n° 238 do nobre Consti
tuinte Mozarildo Cavalcanti à emenda do Consti
tuinte Cláudio Ávila:

"Dê-se ao item 11 do art. 7° do Substitutivo
da Comissão da Organização do Estado, a
seguinte redação:

"11- os lagos e quaisquer correntes de
água, em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limite
com outros países, ou se estendam a territó
rios estrangeiros; as ilhas fluviais e lacustres
nas zonas limítrofes com outros países; as
ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as
já ocupadas pelos Estados e Municípios na
data da promulgação desta Constituição."

Passa-se à votação do art. 8° (Pausa.)
A Mesa pede a V.Ex" que aguardem um mo

mento, em face da confusão, pois este artigo foi
contemplado com uma série de emendas e tenho
de separar as supressivas. (Pausa.)

Emenda supressiva ao art. 8° Requerimento de
destaque do nobre Constituinte Mozarildo Caval
canti à Emenda n° 100;

..Art. 1° Suprime-se a alínea "d" do inci
so XII do art. 8° do Substitutivo as expressões
"ou Territórios".

Art. 2° Suprima-se do inciso XIII do art.
8°do Substitutivo as expressões"e dos Terri
tórios".

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, é lógico que o objetivo
dessa emenda estava dentro do pensamento de
extinguir a figura do Território. Como já foivotada,
retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tendo em vista a decisão anterior, considero-as
prejudicadas. V.Ex' sequer precisa retirá-las.

Do Nobre Constituinte Maurício Corrêa, reque
rimento de destaque: "Dê-se ao inciso XIV do
art. 8' a seguinte redação: XIV - "Organizar e
manter a Política Federal." (Pausa.) Prejudicado.

Do nobre Constituinte Carlos Cardinal: "Supri
ma-se a letra r do item XIX do art. 8°

Não havendo quem queira encaminhar, preju
dicada.

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, eu a encaminho.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem V.Ex"a palavra, pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, qual é mesmo a proposta?

, O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
E o pedido de destaque n°85, referente à Emenda
n° 34, que diz: "Suprimir a alínea r do inciso XIX
do art. 80

" .

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDINAL
O sentido desse destaque é exatamente o de refor
çar posição já adotada na Subcomissão dos Esta
dos. Nessa Subcomissão tivemos a oportunidade
de discutir, e até com bastante intensidade, a com
petência do Estado de legislar sobre determina-
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das matérias. Obedecíamos, é claro, ao princípio
do fortalecimento dos Estados e, conseqüente
mente, da Federação. Achamos que, ao fazer esse
destaque, especialmente no que se refere às políti
cas militares, é de competência do Estado legislar
sobre a matéria, já que é ele quem mantém a
força policial, quem faz o pagamento, enfim é
a autoridade do Governador exercida sobre as
políticas militares. Consideramos que colocar es
sa matéria na competência exclusiva da União
retira, em muito, a autonomia dos Estados de
legislar sobre matéria tão importante.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Há algum Constituinte que queira encaminhar em
contrário?

Tem V.Ex' a palavra, para encaminhar em con
trário.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, não competiria apenas à União
De acordo com o art. 11 do substitutivo, também
compete aos Estados o item IV: "Organizar forças
policiais civis e militares e corpos de bombeiros
militares".

De modo que se procurou no substitutivo, que
ro crer, harmonizar, para não tornar apenas de
competência da União.

O SR. RELATOR (José Richa) - Eu só queria
acrescentar, ao que muito bem já disse o nobre
Constituinte Chagas Rodrigues. Que, na verdade,
o que esse item diz é apenas dar à União o poder
de estabelecer regras gerais, para evitar que cada
Estado organize, como já é de sua competência,
a sua segurança, as polícias civile militar e corpos
de bombeiros. Mas é preciso que haja normas
gerais, de caráter nacional, para evitar que haja
disparidades muito flagrantes em cada Estado
ao organizar a sua própria segurança. Então, tem
de haver normas gerais.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Permite-me V.Ex'? V.Ex"deveria colocar...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa não vai permitir um segundo pronuncia
mento de V.Ex" (Pausa.)

Em votação. Aqueles que, nos termos da emen
da proposta pelo nobre Constituinte VivaldoBar
bosa, e aqui com destaque do Constituinte Carlos
Cardinal, entenderem pertinente suprimir a alínea
r do inciso XII do art. 8°, votarão sim.

O Sr. Secretário procederá à chamada.

(Procede-se à voteçêo.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 16 votos contra 30, o destaque não foi aco
lhido.

Destaque requerido pelo nobre Constituinte
Edésio Frias à Emenda n° 360, do nobre Consti
tuinte Brandão Monteiro, que dá nova redação
ao inciso XII do art. 8° (Pausa.) A emenda é ainda
supressiva: suprime a expressão "mediante con
cessão". A redação proposta pela emenda é a
seguinte:

"XII - Explorar diretamente:
a) os serviços nacionais, interestaduais

e internacionais de telecomunicações;
b) os serviços e instalações de energia

elétrica no âmbito interestadual e o apro
veitamento energético dos cursos d'água
pertencentes à União;

c) a navegação aeroespacial e a infra
estrutura aeroportuária;

d) os serviços e instalações de energia
nuclear de qualquer natureza"

Consulto o nobre Constituinte sobre se mantém
o destaque.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS -Man
tenho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex" 3 minutos para encaminhar favora
velmente.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS - Quis
o Deputado Brandão Monteiro suprimir, no inciso
XII, do art. 8°,as expressões "mediante concessão
ou permissão", já que a União não deve explorar
diretamente alguns serviços públicos essenciais,
como telecomunicações e instalações de energia
nuclear, não se justificando que esses serviços
possam ser delegados a concessionários.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Consulto os Srs. Constituintes sobre se há alguém
que queira encaminhar em contrário.

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, só para obter um esclarecimen
to. Leu V.Ex' o dispositivo, mas não fez menção
à letra "d",

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A emenda é supressiva. No texto do substitutivo
do Relator existem cinco alínea a, b, c, d, e e.
Naquele proposto pelo Constituinte Brandão
Monteiro só existem quatro: a, b, c e d, e reformu
la-se a redação.

Concedo a palavra, preliminarmente, ao nobre
Constituinte AloysioChaves, para encaminhar em
contrário, e logo em seguida ao Relator José Ri
cha.

O SR. CONSmUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, manifesto-me contrariamente, por
que o art. 8° diz que compete à União: XII 
"explorar diretamente, ou mediante concessão ou
permissão". A partir do momento em que se ad
mita emenda para excluir a expressão "ou me
diante concessão ou permissão", nenhum dos
serviços que estão a seguir enumerados poderão
ser objeto de exploração, a não ser pela União
Federal. Entre eles, a navegação aérea e aeroes
pacial; a infra-estrutura portuária; os serviços de
instalação de energia nuclear de qualquer natu
reza; os serviços nacionais interestaduais e inter
?aciona!s de telecomunicações, e os serviços de
mstalaçao de energia elétrica no âmbito interes
tadual. Entendo que a redação, tal como está
nó projeto do Relator, é perfeitamente compatível
não só com o nível do desenvolvimento nacional
mas principalmente com os próprios interesse~
do País, porque a estatização crescente que se
pretende impor tem-se revelado nefasta à econo
mia nacional. Ainda há poucos dias, tive oportu
nidade de tomar conhecimento, ao ler longo e
exaustiyo trabalho, de que na Austrália, França,
Canada, Estados Unidos, Itália e Inglaterra há um
movimento de desestatização e não de ampliação
da esfera de ação - e mesmo intromissão 
do poder central do Estado. De sorte que entendo,
nobre Relator José Richa, que V. Ex' seguiu o
caminho correto, razão porque manifesto-me
contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR(José Richa) - Além do as
pecto já muito bem abordado pelo nobre Consti
tuinte Aloysio Chaves, acrescentaria outro argu
mento: o texto, tal qual está no nosso substitutivo,
assegura o monopólio estatal desses serviços; en
tretanto, abre caminho para a permissão ou con
cessão, desde que a União não os possa realizar.
Se fôssemos acolher a emenda destacada pelo
nobre Deputado Edésio Frias, pura e simples
mente, evitaríamos que os próprios Estados e Mu
nicípios pudessem receber, a título de concessão,
esse tipo de serviço. Isso fica proibido. No caso
da energia elétrica, por exemplo, quantas empre
sas estaduais exploram esse serviço, mediante
concessão ou autorização da União? O meu Esta
do, por exemplo, é auto-suficiente na geração,
na distribuição e na transmissão de energia elétri
ca, graças a essa abertura. Acho que manter o
monopólio, tudo bem; agora, não permitir que
haja concessão de serviços públicos dessa natu
reza é condenar o País ao subdesenvolvimento
permanente. Se a União não tiver recursos para
a exploração de todos esses serviços aqui enume
rados, estaremos condenando o País a não ter
qualquer tipo de serviço.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Sr.
Presidente, acredito que posso dar como preju
dicado.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa agradece. O Requerimento de destaque
de rr 105, de autoria do nobre Constituinte Carlos
Cardinal, também à emenda... Perdão, já foi rejei
tada. E aquela supressão do item e, que volta
a atacar. O Constituinte Aldo Arantes requer a
votação em separado dos incisos, e pede para
suprimir os incisos XII e XIX do art. 8° O requeri
mento está prejudicado.

Agora as emendas modificativas ao art. 8° O
art. 8° foi objeto de grande contribuição legislativa.

Requerimento de Destaque rr 038 do nobre
Constituinte Annibal Barcelos. Propõe o nobre
Constituinte ao substitutivo do Relator: "Dê-se ao
inciso d do item XII do art. 8° a seguinte redação:

"d) O transporte aquaviário entre os por
tos brasileiros e fronteiras nacionais ou que
transponham os limites do Estado ou do Ter
ritório;"

AMesa entende que não está prejudicado, uma
vez que o Constituinte Edésio Frias pediu a retira
da da proposição, não foi apreciada. Indago se
o Constituinte Annibal Barcelos o mantém? Então
V.Ex"tem três minutos para justificar a sua propo
sição.

O SR. CONSTITUINTEANNIBAL BARCELOS
- O Relator fala sobre as vias de transporte. Creio
que falando em transporte aquaviário há uma
abrangência muito maior: inclui os portos, todas
as instalações, segurança de navegação, tudo.
Vias de navegação é onde o navio vai passando,
não tem mais nada. E os transportes aquaviários
implicam mais outras coisas abrangentes. Acho
que deve ser modificada somente essa parte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
O Relator concorda. Havia uJ11 Constituinte ins
crito para encaminhar contraHamente. Mantém
o encaminhamento ou não?
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o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não entendi e pediria, pois estamos num mo
mento muito sério, que o autor da emenda expli
casse mais claramente. Talvezeu não tivesse ouvi
do bem as razões disto, quer dizer, essa amplia
ção. Por favor, gostaria de ouvir outra vez.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Pois não. A Mesa concede novamente a palavra.

O SR. CONSmUINTE ANNÚ3AL BARCELLOS
- Falando em transporte aquaviário, estou dizen
do que este inclui, além das vias de navegação,
os meios através dos quais se processa essa ativi
dade. Atribuir-se competência à União para explo
rar diretamente ou mediante concessão ou autori
zação ao transporte aquaviário como um todo,
justifica-se plenamente, pelo grande investimento
público necessário para o comércio marítimo se
efeutar: instalações portuárias, corredores de ex
portação, segurança de navegação etc.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Vamos colocar em votação. Mas o Relator ressalta.

O SR. RELATOR (José Richa) - Quero reco
nhecer que realmente a redação dada pela emen
da do Constituinte Anníbal Barcellos é muito me
lhor, mais abrangente, porque do jeito que está
no meu relatório, vias de transporte é só água.
A dele é muito mais abrangente. Portanto, acolho
a emenda e até agradeço a S. Ex" a contribuição,
porque melhora muito a redação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Lamento, em que pese eu saber de antemão da
concordância de todos os membros. Mas para
não abrir precedentes, que poderão não ter essa
mesma unanimidade no futuro, mantenho a vota
ção nominal. Peço ao Sr. Secretário que colete
os votos.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, questão de ordem, para econo
mia processual. Quando o nobre Relator José
Richa havia concordado com uma medida, inclu
sive proposta, e o plenário manifestou-se contra,
V. Ex' procedeu à votação. Aí, sim; mas neste
momento ninguém quer falar contra, o próprio
Relator também não. Tenho a impressão, por eco
nomia processual, de que ninguém pode pro
testar depois.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa fica extremamente satisfeita ao colher su
gestão desse tipo para respaldar a decisão da
Mesa. Está aprovada.

Pedido de Destaque rr' 55, do nobre Consti
tuinte Waldec Omélas à Emenda rr 60.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Na verdade, Sr. Presidente, propus o seguinte
à redação: "ouvido os Estados e órgãos regionais
interessados - como os órgãos regionais já são
integrantes da União - propus, "em articulação
com os Estados e Municípios". O parecer do Rela
tor diz: acolhido parcialmente, mas a redação
manteve a mesma coisa. É o item IX do art. 8°
De maneira que gostaria de ouvir o Relator sobre
esse acolhimento parcial e até retiro, de antemão,
a proposta. Mas não houve acolhimento parcial.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V.Ex' retira a proposição?

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirada. Fica prejudicada a proposição.

Requerimento de Destaque n° 239, do nobre
Constituinte Assis Canuto. Apresentação de
emenda do mesmo Constituinte. Prejudica.

Requerimento de destaque do nobre Consti
tuinte MozarildoCavalcanti que diz respeito a uma
emenda do Constituinte Aroldo de Oliveira.
Emenda n° 144. (Pausa.) Retirada.

Novamente, o pedido de Destaque n° 137, do
nobre Constituinte Waldec Ornélas à, também do
Constituinte Waldec Ornélas, Emenda rr 156, que
propõe nova redação para o item XII do art. 8°

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Na verdade, amplia, primeiro, o caput desse
item, que diz: "Explorar diretamente, mediante
autorização, permissão ou concessão." Acresce
"autorização". Agora, há também dois outros as
pectos: busca manter o tratamento dado pela
Constituição atual, na questão das alíneas a e
b aos serviços de energia, serviços de telecomuni
cações, setores cujos modelos administrativos, fi
nanceiros, operacionais vêm dando bons resulta
dos. No caso da energia, por exemplo, somente
três Estados do Brasil constroem hidrelétricas:
São Paulo, Paraná e Minas. Se, na medida que
fazemos uma descentralização, delegamos aos
Estados, vamos prejudicar o desenvolvimento na
cional neste momento. Particularmente, já se vê
isso em relação ao Nordeste, onde temos inclu
sive um racionamento por falta de energia. Preci
samos é que a União permaneça com essa res
ponsabilidade. O que está sendo distríbuido, em
termos de recursos, na Comissão do Sistema Tri
butário não é suficiente para que os Estados pos
sam assumir esses encargos de gerar energia em
larga escala. De outro lado, inclui também uma
norma adicional, que foi aceita inclusive pela Sub
comissão da União, que é definir a responsabi
lidade da União em relação à implantação dos
sistemas de transportes de massa no Pais. De
fato, já é a União que faz isso com o Metrorec,
Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, os próprios
trens de subúrbio de São Paulo, Rio etc. E temos
situações como as de Salvador, Brasilia,Fortaleza,
metrópoles carentes desses serviços que nem o
Estado, nem os Municípios têm condições de
bancar. Vale citar que apenas São Paulo logrou
êxito nisso, com a implantação do metrô, mas,
pela forte concentração econômica, o Rio emara
nhou-se numa dfvidada qual não conseguiu sair.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Consulto se algum Constituinte gostaria de enca
minhar em contrário. Nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
ao item XII, a emenda do nobre Constituinte Wal
dec Omélas acrescenta, além dos sistemas de
permissão e concessão, a figura da autorização.
Entendemos que se deve retirar isso, que já tinha
vindo da Subcomissão, porque a autorização é
coisa tão precária que se pode prestar ao arbítrio.
Consagrar isto na Constituição parece-me um er
ro. Não se me afigura correto consagrarmos o
princípio da autorização, dada a sua precariedade
e ao elevado poder de arbítrio que ela encerra.
A autorização, a exemplo da concessão e permis
são, não depende de licitação. Então, pareceu-me
importante suprimir essa figura que se prestaria
muito ao arbítrio.

Com relação aos serviços de telecomunica
ções, instalações de energia elétrica, transporte
coletivo, já estamos preservando. Não há neces
sidade de tirar isso da União porque, quando abor
damos no nosso relatório, nos itens a e b, por
exemplo, os serviços nacionais e internacionais
interestaduais e internacionais, de telecomunica
ções, já estamos admitindo que, quando locais,
possam ser organizados pelos Estados, íntraes
tadual, e pelos Municípios, intramunicipal. Então,
a sua emenda concentra muito, enquanto em
nosso texto estamos descentralizando. Só admiti
mos como monopólio da União os serviços nacio
nais, interestaduais e intemacionais. Só isto. O
resto mantemos para o Estado e Município,inclu
sive na questão de telecomunicação, energia, etc.
Então, prefiro manter o meu texto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Consultaria o nobre Constituinte se mantém.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Vou manter, retirando a expressão "autoriza
ção", embora os serviços de tranporte coletivo
nas cidades estejam evoluindo da concessão e
da permissão para autorização. Estou querendo
evitar é exatamente a descentralização.

Não é interessante que seja descentralizada pa
ra os Estados a construção de hidrelétricas. Com
concessão ou permissão a União pode transferir
esses serviços aos Estados quando estes o pedi
rem. Mas é preciso que isto fique caracterizado
como responsabilidade, como obrigação, como
dever da União. Por isto vou retirar a expressão
"autorização" e pedir que seja votada a proposta.
Pediria a V.Ex' que lesse a emenda para ver como
fica a redação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A emenda, na forma ...

O SR. RELATOR (José Richa) - Eu gostaria,
Sr. Presidente, de esclarecer um pouco mais esta
questão. Não estou restringindo, ao contrário. Va
mos imaginar que sua emenda seja aprovada.
A União fica obrigada a fazer. Se a União não
fizer, o Estado fica impedido de fazer e o Municipio
também.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Mas o Estado vai ganhar uma concessão ou
permissão. Ele pode receber todas as compa
nhias de eletricidade por concessões.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Peço ao nobre Constituinte que não esqueça da
ponderação que fizemos no início. Tivemos a
oportunidade de discutir o assunto até à exaustão.
Agora estamos em processo de votação. A Mesa
tem sido tolerante no sentido de fornecer a melhor
formação de juizo para os nobres Constituintes.
Apedido do Constituinte Waldec Omélas, repetirei
a redação com a supressão da expressão "autori
zação". Propõe o nobre Constituinte Waldec Or
nélas que: "Dê-se a seguinte redação ao item
XII do art. 8°:

XII - "Explorar, diretamente ou mediante
permissão ou concessão:

a) os serviços de telecomunicações;
b) os serviços e instalações de energia elé

trica."

Mantêm as alíneas c, d e e do substitutivo do
Relator e acrescenta a alínea f:
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f) "transporte coletivo de alta capacida-
d "e.

Esta é a proposição do Constituinte Waldec
Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE (Chagas Rodrigues) 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, tenho todo o respeito ao nosso
colega, mas a esta altura isto equivale a uma
emenda supressiva de parte. Não é possível. Ou
votamos a emenda ou não. Mas não é possível,
a esta altura, a meu ver, alterar a redação cons
tante da emenda objeto de destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A mesa ouve a ponderação de V. Ex', mas coloca
em votação na forma sugerida pelo proponente.

Aqueles que acordarem com a proposta do
nobre Constituinte Waldec Ornélas votarão sim.
Os que entendem ser a melhor redação a do
substitutivo votarão não. O Sr. Secretário colherá
os votos.

(Procede-se li votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Felipe
Mendes, Jofran Frejat,José Thomaz Nonô, Moza
ríldo Cavalcanti,Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas,
Valmir Campelo, Vilson Souza, Waldec Ornélas;
votaram não os Senhores Constituintes: Alexan
dre Puzyna, Aloysio Chaves, Annibal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodri
gues, Chico Humberto, DaviAlvesSilva,Del Bos
co Amaral, Edésio Frias, EliezerMoreira,Fernan
do Gomes, Fernando Velasco, Francisco Carnei
ro, Geovani Borges, Geraldo Melo,Guilherme Pal
meira, Hilário Braun, José Dutra,José Richa,José
Teixeira, Lavoisier Maia, Luiz Alberto Rodngues,
LuizFreire, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro
Miranda, Meira Filho, Mello Reis, Paulo Roberto,
Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Fi
gueiró, Siqueira Campos, VíctorBuaIZ, MárciaKu
bitschek e Humberto Souto.

Requerimento de Destaque n° 137 do nobre
Constituinte Luís Eduardo. Retirado.

Emendas substitutivas. Requerimento de Des
taque rr 042, do nobre Constituinte Annibal Bar
cellos. Prejudicado.

Pedido de Destaque do nobre Parlamentar Edé
sio Frias para a emenda do Constituinte Brandão
Monteiro. Propõe o Constituinte: "Dá nova reda
ção à letra "a" do inciso XIX do art. 8°:

a) "direito civil, comercial, penal, agrário,
eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial,
processual e do trabalho, e normas gerais
de direito tributário, urbanístrco, das execu
ções penais e transporte."

Consulto o nobre Constituinte se mantém o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - O
nobre Constituinte Brandão Monteiro quis acres
centar transportes, para que pudesse a União le
gislar sobre transportes. Dessa forma seria possí
vel a elaboração do Código Nacional de Trans
portes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago se V. Ex' mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sim.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
-Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, estaria de pleno acordo com
a redação proposta se a alínea h não se referisse
a trânsito e tráfego interestaduais e rodovias e
ferrovias federais. De modo que, a meu ver, já
foi atendida a solicitação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa entende procedente a alegação de V. Ex'
e considera o destaque prejudicado.

Requerimento de Destaque n°0]52, de autoria
do nobre Constituinte Nelton Fnedrích, (Pausa)
Prejudicado.

Requerimento de Destaque n- 200, de autoria
do nobre ConstituinteJosé Teixeira.Propõe o ilus
tre Constituinte substituir os itens IXe X do art.
8°.

Substituir por:

"estabelecer políticas gerais e setoriais
bem como elaborar e executar planos nacio
nais e regionais de desenvolvimento econô
mico e social."

Concedo a palavra, pelo prazo de três minutos,
ao Constituinte José Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, entendo que a redação proposta à
Comissão é boa. Entretanto, ela trata de processo
quando diz: "ouvindo os Estados e os órgãos re
gionais interessados. Traz inserção no seu bojo
quando, referindo-se a objetivos diz "visando à
eliminação de disparidades econômicas"

No que diz respeito ao item X, é insuficiente
a redação proposta, na medida em que dá privilé
gios a determinadas áreas em detrimento de ou
tras. Não competeria à União estabelecer plano
de saúde, de educação e tantas outras relativas
a áreas típicas do Governo Federal? Daí porque,
Sr. Presidente e ilustre Relator,proponho a junção
dos dois itens em um somente de redação inova
dora, ao falardo estabelecimento de políticageral,
que ainda é muito vaga para todas as áreas gover
namentais e setoriais e para as áreas específicas
de educação, transportes, energia nuclear etc.
Desta forma, estaremos levando a União a suprir
uma das suas principais deficiências, hoje, que
é exatamente a falta de políticas. Este é um Pais
sem políticas de governo. Quando falamos que
compete também à União elaborar e executar
planos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico e social, estamos abrangendo tudo,
sem esquecermos absolutamente nada. Eu tenho
a firme convicção de que a redação que proponho
melhora, porque é mais abrangente e, portanto,
satisfaz mais às necessidades do País. Entretanto,
gostaria de ouvir, após essa exposição, a opmíáo
de colegas que pensam contrário, mas sobretudo
do ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago se algum dos Constituintes quer encami
nhar em contrário.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Eu gostaria de encaminhar a proposição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem V. Ex' a palavra, pelo prazo regimental de
três minutos, para encaminhar em contrário a
proposição.

O SR. CONSTITUINTE (Del Bosco Amaral) 
Um dos maiores desastres, Sr. Presidente e Sr.
Relator, da política nacional, em termos de avan
ços para atender a áreas carentes, verifica-se na
área de educação e saúde justamente porque há
uma centralização em Brasília dos assuntos de
saúde e de educação. Na minha opinião esses
assuntos não ficariam com os Estados, mas com
os Municípios.Aliás, este mesmo Governo já se
adiantou quando criou as Ações Integradas de
Saúde-AIS.

As AIS, hoje em dia, onde foram aplicadas, já
redundaram num sucesso, porque é o dinheiro
federal com a participação normativa do Estado,
e regionalmente o Município,como sede de uma
região administrativa aplicando esse dinheiro. O
Relator foimuito feliz em sua colocação. Eu tenta
ria evitar com o destaque apresentado é justa
mente manter essa centralização, principalmente
quanto à educação e à saúde.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o nobre Relator.

O SR.RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
eu não teria nenhuma objeção em acolher a
emenda desde que não houvesse ninguém con
trário. Já que vai haver necessariamente votação,
então a minha opinião fica prejudicada. Eu não
teria nenhuma restrição em acolher a emenda
do Deputado José Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
AMesa vai colocar em votação. Os Srs. Parlamen
tares que concordem com a proposta de conden
sar e modificar os itens IX e X, substituindo-os
pelo item IX, que diz:"estabelecer políticas gerais
e setoriais, bem como elaborar e executar planos
nacionais e regionais de desenvolvimento econõ
rmco e social", votarão "sim". Aqueles que enten
derem dever-se manter os itens IXe X, na forma
do Regimento, votarão não.

O Sr. Secretário pode colher os votos.

(Procede-se li votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna,A1oyiso Chaves,AnrubalBarcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, DaviAlvesSilva,
EliézerMoreira,Felipe Mendes, Femando Gomes,
Fernando Velasco, Francisco Carneiro, Geovani
Borges, Geraldo Melo, Guilherme Palmeira, Ivo
Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra, José Mara
nhão, José Teixeira,José Thomaz Nonô, Lavoisier
Maia,Luiz Alberto Rodrigues, LuizFreire, Marluce
Pinto,MaurícioFruet, Mauro Miranda,MeiraFilho,
Mello Reis, Mozarildo Cavalcanti, Nabor Júnior,
Paulo Roberto, Renato Bernardi, Ruben Figueiró,
Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Siqueira Cam
pos, Valmir Campelo, Vilson Souza, Vítor Buaiz,
Márcia Kubitschek e Gonzaga Patriota; votaram
*087 não os Senhores Constituintes: Chagas Ro
drigues, Chico Humberto, DelBosco Amaral,Edé
sio Frias, José Richa e Waldec Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Por 4] votos contra 6 o destaque foi acolhido.

Finalmente as emendas aditivas.
Emenda do nobre Senador Rachid Saldanha

Derzi. Prejudicada.
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Emenda do nobre Deputado Gidel Dantas. Pre
judicada.

Destaque do nobre Deputado Gidel Dantas.
Prejudicado.

Requerimento de Destaque na 231, do nobre
Deputado MozarildoCavalcanti, sobre emenda do
Constituinte Arolde de Oliveira.Retirada. Está pre
judicada.

Nova emenda do Constituinte Arolde de Olivei
ra, objeto de destaque do Constituinte Mozarildo
Cavalcanti. Prejudicada. Requerimento de Desta
que na103, do nobre Constituinte Carlos Cardinal.

Emenda do Constituinte Nelson Seixas. Esta
emenda tem por objeto: "Incluironde couber, no
texto do inciso XIX do artigo 80 do capítulo 111:
"União", a seguinte alínea:

"Pessoas portadoras de deficiência de
qualquer natureza, inclusive garantindo seus
direitos;"

Mantém V.Ex'o destaque? Tem V.Ex'a palavra,
por três minutos, para justificar a proposição.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
A emenda do Constituinte Nelson Seixas, diga-se
de passagem, está integrada nesta luta nacional
em defesa dos deficientes. Ela visa exatamente
a fazer com que nas atribuições da União conste
um artigo que dê respaldo à luta destes milhares
de brasileiros que infelizmente não têm todas as
aptidões na vida normal. O Constituinte Nelson
Seixas está integrado nesse movimento nacional
ao tentar colocar para a União a competência
de legislar sobre matéria que faça referência aos
deficientes. S. Ex' apresenta essa emenda e em
seu nome faço a sua defesa. É um inciso a mais.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago se alguns dos constituintes desejam enca
minhar em contrário.

Com a palavra o nobre Relator José Richa.

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
não tenho nenhuma objeção a que se acrescente
como competência da União legislar sobre pes
soas portadoras de deficiência de qualquer natu
reza, inclusive garantindo seus direitos. Apenas
não acolhi esta emenda porque entendi que abri
ria um precedente, tomando nossa Constituição
bastante casuística. Se incluir os deficientes, por
que não os outros tipos de pessoas com outros
direitos individuais?Achei, repito, que ficaria mais
casuístico. Tanto sou a favor que apresentei, em
outra comissão, uma emenda obrigando o con
curso público em todas as esferas e assegurando
um percentual para os deficientes. Obrigatoria
mente, nos concursos públicos, asseguro um es
paço para as pessoas portadoras de alguma defi
ciência. Isso mostra minha intenção. Apenas per
cebeu-me não caber no capítulo da competência
da União legislar sobre pessoas portadoras de
deficiência. Isso é uma questão de lei, talvez;não
de Constituição.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô)
AMesa entende que a questão foisuficientemente
esclarecida e vai colocar em votação. Aqueles que
entendem ser pertinente acrescentar ao inciso XIX
do art. 8°...

O SR CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sou médico e entendo a posição do ilustre Consti
tuinte Nélson Seixas, quando pede essa inclusão.
Gostaria até de fazer uma observação ao Relator
no sentido de que aprovássemos essa emenda,
se for da competência da Mesa desta Comissão,
e a encaminhássemos à Comissão competente,
uma vez tratar-se de assunto importante, já que
temos hoje no País quase 15 milhões de pessoas
deficientes. Como médico, entendo ainda mais
o sentimento do Constituinte Nélson Seixas, por
que ele viveo problema do deficiente físico.Então,
se houver possibilidade, no caso de aprovada,
de encaminharmos esta emenda à Comissão
competente, talvez fosse ...

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Noná)
Não. Eu lamento. A Mesa esclarece a questão
de ordem de V.Ex' nos seguintes termos: enten
demos o drama do deficiente e temos certeza
de que todos compartilhamos das mesmas an
gústias do Constituinte Nélson Seixas. Mas a ques
tão que trazemos hoje é técnica, jurídica e política,
ou seja, definir se é da competência privativa da
União legislar sobre essa matéria. Essa é a qw~s

tão que está em votação. Com todo o respeito
ao problema dos deficientes, não é isso que e~a

mos discutindo aqui e, sim, se se deve ou nao
integrar ao art. 80 De forma que a Mesa vai colocar
em votação esta matéria. O Relator foi suficiente
mente claro - apesar de entender a gravidade
do problema - ao manter sua posição de que
a questão não seria pertinente a este texto consti
tucional.

Aqueles que entenderem que o tema é perti
nente à nossa Comissão e que deve ser inserida
no inciso XIX uma nova letra, a z, por exemplo,
esgotando o alfabeto, votarão sim. Os que forem
contrános - ficará registrado aqui a manifestação
de todos - e os que estavam sensíveis ao proble
ma do deficiente, votarão não.

Peço ao Sr. Secretário que tome os votos.

f (Procede-se à votação.)

Votaram sim os Senhores constituintes: Anni
bal Barcellos, Carlos Cardinal, Chagas Duarte,
Chagas Rodrigues, Chico Humberto, Davi Alves
Silva,Edésio Frias, EliézerMoreira, Fernando Go
mes Fernando Velasco, Geovani Borges, Guilher
me Palmeira, Hilário Braun, Jofran Frejat, José
Dutra,José Maranhão, LavoisierMaia,LuizAlberto
Rodrigues, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro
Miranda, Meira Filho, MelloReis, MozarildoCaval
canti, Nabor Júnior, Paulo Roberto, Renato Ber
nardi, Ronaldo Carvalho, Sérgio Brito,Sigmaringa
Seixas, Siqueira Campos, ValmirCampelo, Vilson
Souza, Vítor Buaiz, Waldeck Ornélas e Gonzaga
Patriota; votaram não os Senhores constituintes:
Alexandre Puzyna, Aloysio Chaves, Del Bosco
Amaral, Felipe Mendes, Francisco Carneiro, Ge
raldo Melo, Ivo Cersósimo, José Richa, José Tei
xeira, José Thomaz Nonô e Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 36 votos contra 11, o destaque foi recebido
e a emenda acolhida.

Pedido de Destaque n° 206, do Constituinte
José Maria Eymael. Prejudicado.

Requerimento de Destaque na 236, do Consti
tuinte Percival Muniz.Prejudicado.

Requerimento de Destaque na 192, do Consti
tuinte VilsonSouza, para a Emenda rr 366-2, do
nobre Constituinte Nelton Friednch, Pergunto a
V. Ex' se mantém o destaque. A Mesa vai lê-lo.
Depois, V. Ex" terá a palavra para encaminhar
favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA 
Mantenho o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná)
Lamento, nobre Constituinte. A Mesa é alertada
por uma questão prejudicial. Na votação anterior
suprimimos o inciso X. fundindo-o ao IX. Como
a emenda adita um dispositivo ao que não mais
existe, a Mesa a considera prejudicada.

Pedido de destaque do nobre Constituinte Feli
pe Mendes para a Emenda do Constituinte Antô
nio Carlos Konder Reis, de na 388, que diz o se
guinte:

"Acrescente-se ao art. 80 mais o seguinte
item:

"Planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especial
mente as secas e as inundações, com a parti
cipação dos Estados, regiões e municípios."

Tem a palavra V.Ex' pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, na verdade, esta emenda deveria
ser minha, mas como o nobre Constituinte Kon
der Reis já tinha apresentado, e para não acres
centar mais uma emenda, preferi apresentar este
destaque. Todas as Constituições do País, sobre
tudo as de 1946, de 1967 e de 1969, tratam deste
dispositivo. Como temos conhecimento da gravi
dade desta questão para o País, principalme';te
para as regiões Norte e Nordeste, ~presentel o
destaque, solicitando a compreensao de todos
os companheiros Constituintes presentes no sen
tido da aprovação deste dispositivoque me parece
foi omitido pelo nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Peço a V. Ex" a gentileza de esclarecer qual a
letra que será acrescentada ao inciS? XIX do art.
8°, porque a última do alfabeto fo~ ocupada a
poucos momentos na votação antenor.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa entende que vamos restaurar o y na vota
ção anterior, para evitarmos o :z:1 ou z2. A Mesa
só pode fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, para esclarecer. Este inciso deve~á

ser o XIX, uma vez que houve a fusão de dOIS
incisos anteriores por uma emenda aprovada. Se
ria o inciso XX, se não tivéssemos fundido os
dois anteriores. No caso, passa a ser o XIX.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná)
É pertinente a observação de V. Ex' Ela atende
à questão de ordem levantada pelo nobre ~o~sti

tuinte Aloysio Chaves. Em se tratando de mClSO,
não teremos o problema das letras do alfabeto.

Indago se algum dos Srs. Constituintes quer
encaminhar em sentido contrário.

Tem a palavra o nobre Relator.
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o SR.RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
se acolhermos emendas deste tipo, a Constituição
não vai terminar nunca. Vamos ter uma quanti
dade enorme de artigos, incisos e itens. Esta
emenda é abrangente:

"Planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especial
mente as secas e as inundações, com a parti
cipação dos Estados, Regiões e Municípios."

Entendo que não se trata de matéria consti
tucional.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa vai submeter à votação. Aqueles que en
tendem ser procedente, como inciso, a inserção
de: "Planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente
as secas e as inundações, com a participação
dos Estados, Regiões e Municípios",votarão sim;
evidentemente, os que entendem em sentido con
trário votarão não.

A Mesa pede à nossa secretária, à qual damos
as boas-vindas, para tomar os votos.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Algum Constitumte deixou de votar?

Esclareço que o quorum é de 32.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
-Sr. Presidente, quantos membros tem a Comis
são?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
São 63 membros. Não foi preenchido o restante
das vagas, mas a orientação que se tem é de
que o quorum é sempre completo com os titula
res. Os partidos não indicaram, porque não quise
ram. O quorum é de 32. Concordo com a insatis
fação de V. Ex", mas é este o termo regimental.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não pode ser...

(Prossegue a votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna,AnnibalBarcellos,Carlos Cardinal,
Chagas Duarte, Chagas Rodrigues, Chico Hum
berto, DaviAlvesSilva,Del Bosco Amaral, Edésio
Frias, Felipe Mendes, Fernando Gomes, Geraldo
Melo,Jofran Frejat, José Dutra, José Maranhão,
José Teixeira, LavoisierMaia,LuizFreire, Marluce
PInto,MaurícioFruet, MelloReis,Mozarildo Caval
canti, NaborJúnior, Nestor Duarte, Paulo Roberto,
Ronaldo Carvalho, Sérgio Brito, Sigmaringa Sei
xas, Siqueira Campos, Valmir Campelo, Vilson
Souza e Waldec Ornélas; votaram não os Senho
res Constituintes:Aloysio Chaves, EliézerMoreira,
Hilário Braun, José Richa, José Thomaz Nonô,
LuizAlberto Rodrigues, Mauro Miranda, Meira fi
lho,Renato Bernardi,Ruben Figueiróe Vitor Buaiz.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Por 32 votos contra 14, a emenda foi acolhida.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento sobre a ordem dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- É uma temeridade acolher-se este quorum
de 32, não tendo sido preenchido os lugares pelas
lideranças. Amanhã um líder retira 4 ou 5 Srs.
Constituintes e teremos o quorum mínimo de
32 com menos 4 ou 5 Senhores Constituintes.
V. Ex" é o Presidente desta Comissão, mas esta
mos pactuando com o absurdo, Sr. Presidente.
Pediria a V. Ex" que, em alguma parte desta ses
são, pudéssemos fazer um recurso a esse tipo
de comportamento, não da Presidência, mas da
direção da Constituinte, que não é tão soberana
assim a ponto de estabelecer que a metade de
59 é 32.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Não é a direção da Constituinte, mas o nosso
Regimento que diz que a Comissão é integrada
por 63 membros. O ônus disso tudo recai sobre
o partido que não indicou os seus membros como
titulares. O número de membros é 63. Lamento,
mas a omissão, o erro,o equívoco é das lideranças
partidárias,que não complementaram as suas de
legações.

Não há questão de ordem a decidir.

O SR.CONSmUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES- Sr. Presidente, minha questão de ordem
é sobre este mesmo assunto. Há Comissões com
65 membros, embora o Regimento diga que elas
devem ter 63, como por exemplo a Comissão
da Ordem Econômica, onde houve uma procura
maior dos Srs. Constitumtes. Lá sua metade é
a metade mais um do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa já decidiu esta questão de ordem.

Requerimento de destaque n° 198, de autoria
do nobre Constituinte VIlson Souza, que introduz
uma nova competência para a União, à vista da
inserção de um outros inciso, que diz:

"XX- estabelecer plano nacional para a
agricultura a ser aprovado pelo Congresso
Nacional, compreendendo:

a) preços mínimos justos e garantia pré
via de comercialização;

b) crédito rural, através da rede bancária
oficiale de cooperativas para custeio e inves
timento, devendo ser integral aos pequenos
produtores;

c) seguro agrícola;
d) assistência técnica e extensão rural;
e) armazenamento para os produtos

agropecuários. "

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA 
Mantenho o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Constituinte VilsonSouza, acabamos de aprovar
- e a Mesa gostaria até de ter o pronunciamento
de outros membros deste plenário - uma suges
tão do Constituinte José Teixeira dispondo sobre
"as inserções de políticas gerais e setoriais, bem
como executar os planos regionais e nacionais
de desenvolvimento econômico-social". Uma re
dação ampla, portanto. Esta Comissão optou exa
tamente por este tipo de entendimento por consi-

derar que a forma mais ampla é socialmente me
lhor do que a forma restritiva. Diante disso, per
gunto se V. Ex" mantém o seu destaque e a sua
emenda.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA 
Mantenho, Sr. Presidente, e gostaria inclusive de
encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V. Ex' tem a palavra pelo prazo de 3 minutos
regimentais, para justificar.

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA - O
estabelecimento de competências muito largas
e ambíguas é muito oportuno aos próprios condu
tores da administração pública em geral, porque
não estão eles vinculados a uma atribuição espe
cífica. No caso da agricultura, tem sido de uma
irresponsabilidade brutal a condução e a atuação
do Govemo Federal no que se relaciona a esse
setor. Com este dispositivo pretendo obrigar o
Governo Federal a estabelecer um plano nacional
de agricultura, votado inclusive pelo Congresso
Nacional, com os elementos e as disposições
constantes da emenda. Portanto, mantenho a
emenda e solicito que ela seja submetida a votos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa consulta se algum dos Constituintes quer
encaminhar em sentido contrário. Concedo a pa
lavra ao nobre Relator.

O SR.RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
rejeitei a matéria porque ela é muito casuística
para ser inserida na Constituição. E depois da
aprovação do texto da emenda do Constituinte
José Teixeira,esta não se justifica;é redundância.
Se vamos aprovar uma coisa geral, como S. Ex"
propõe, por que ficar detalhando na Constituição
cada uma dessas políticas setoriais?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa considera a questão suficientemente de
batida e a coloca em votação. Os Srs, Consti
tuintes que acordarem no sentido da inserção
da sugestão do nobre Constituinte VilsonSouza
votarão "sim." Os que se manifestarem pela for
ma do substitutivovotarão "não". O Sr. Secretário
irá colher os votos.

(procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 12 votos contra 36, o destaque foi prejudi
cado.

Requerimento de destaque do nobre Consti
tuinte Eduardo Jorge. Prejudicado.

Requerimento de destaque do nobre Consti
tuinte Roberto Freire. Prejudicado.

O SR. CONSmUlNTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O destaque do Constituinte Eduardo Jorge fui
eu quem pediu para a emenda, também de minha
autoria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa esclarece. Há um requerimento de desta
que do nobre Constituinte Eduardo Jorge para
uma emenda também do Constituinte Eduardo
Jorge. Está prejudicado o destaque.

O requerimento de destaque do nobre Líder
Roberto Freire também está prejudicado.
~dido de destaque do nobre Constituinte Sig

maringa Seixas que altera a redação do art. 8°,
inciso IV, do Substitutivo.
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"Dê-se ao inciso IV do art. 8° do Substi
tutivo a seguinte redação:

li - permitir, nos casos previstos em lei
complementar, que forças estrangeiras alia
das transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, sob o co
mando de autoridades brasileiras, vedada a
concessão de bases militares."

Indago a V. Ex' se mantém o destaque.

O SR. CONsmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Mantenho o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V. Ex' a palavra, pelo prazo de três minutos,
para encaminhamento favorável.

o SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, o art. 80 do Substitutivo do emi
nente Relator reproduz, em parte, o texto do ante
projeto aprovado na Subcomissão da União, DIS
trito Federal e Territórios, unanimemente, mas
suprime a parte final. E ao suprimir a parte final
permite, Sr. Presidente, que se atinja a própria
soberania nacional. Por isso, a emenda pretende
restabelecer a redação do anteprojeto que melhor
atende aos interesses nacionais e à própria sobe
rania nacional, pois não se há de admitir,Sr. Presi
dente, que tropas estrangeiras, ainda que aliadas,
transitem pelo territórionacional fora do comando
de autoridades militares, nem se há de permitir
a concessão de bases militares,porque isso agride
flagrantemente a própria índole pacifista do povo
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
O nobre Constituinte Del Bosco Amaral gostaria
de encaminhar em contrário?

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não, Sr. Presidente, mas quero um esclareci
mento. Não sei se o nobre autor do destaque
queria dizer,por exemplo, que tropas estrangeiras
até com artefatos bélicos nucleares poderiam se
estabelecer no território nacional, caso mantido
o texto do Relator.

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- O texto do Relator segue a tradição, isto é,
permitir, no caso previsto em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional - eventualmente - ou nele permane
çam temporariamente. E a emenda tem o condão
de acrescentar o seguinte: "Sob o comando de
autoridades brasileiras e vedada a concessão de
bases militares".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Algum Constituinte gostaria de encaminhar em
contrário? Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Richa) - Não sei por
que há de ferir a soberania do Pais, se ele der
autorização inclusivepara instalar bases militares,
cuja regulamentação depende de leicomplemen
tar. Em qualquer caso, ocorrendo essa hipótese,
é necessária a autorização do Congresso Nacio
nal. Pergunto: e se o Brasiltiver interesse de insta
lar uma base militar em algum outro país? Se
o proibirmos na nossa Constituição, não podere
mos, pelo princípio da reciprocidade, imaginar
a possibilidade de termos base militar fora do
nosso território.

Outro ponto levantado na justificativado Cons
tituinte Sigmaringa Seixas é referente à nossa In-

dole pacífica. Tudo bem. Mas nem sempre uma
base militar tem por objetivo atividades belicistas
Podemos ter, perfeitamente, uma base militar a
contribuir para determinada questão pacifista e
até para o desenvolvimento do País. Temos, por
exemplo, uma base militar na Antártida, mas não
estamos lá com intuito belicoso. Ela serve para
a exploração cientificadaquela área Então, enten
do que, regulada a questão por lei complementar
e desde que haja uma ocorrência desse tipo, obri
gatoriamente deve haver a autorização do Con
gresso Nacional. Portanto, não vejo por que esta
belecermos uma restrição tão drástica quanto es
ta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa considera a questão suficientemente es
clarecida e pede ao Sr. Secretário que colha os
votos.

Transfiro a Presidência dos trabalhos ao Consti
tuinte Nabor Júnior, temporariamente.

(Procede-se à voteçêo.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Carlos
Cardinal, Chagas Rodrigues, DaviAlvesSilva, Del
Bosco Amaral, Edésio Frias, EliézerMoreira, Feli
pe Mendes, Fernando Velasco, Francisco Carnei
ro, Maurício Fruet, Mozarildo Cavalcanti, Renato
Bernardi, Sigmaringa Seixas, ValmirCampelo, VIl
son Souza e VitorBuaiz;votaram não os Senhores
Constituintes: Alexandre Puzyna, Aloysio Chaves,
Anníbal Barcellos, Chagas Duarte, Chico Hum
berto, Denisar Ameiro, Fernando Gomes, Geraldo
Melo, Guilherme Palmeira, Hilário Braun, Jofran
Frejat, José Dutra, José Maranhão, José Richa,
José Teixeira,José Thomaz Nonô, LavoisierMaia,
LuizAlberto Rodrigues, LuizFreire, Marluce Pinto,
Mauro Miranda, Meira Filho, Mello Reis, Nabor
Júnior, Paulo Roberto, Ronaldo Carvalho, Ruben
Figueiró, Sérgio Brito, Siqueira Campos e Márcia
Kubitschek.

O SR.PRESIDENTE(Nabor Júnior) -Aemen
da foi prejudicada por 30 votos contra 16.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO FRUET 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO FRUET 
Indago se foi computado o voto do Presidente
da Comissão, Constituinte José Thomaz Nonê.

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) - Sim.

O SR. CO)'lSTrrUlNTE MAURÍCIO FRUET 
É exatamefÍte sobre isso a minha questão de or
dem. O Presidente José Thomaz Nonê retirou-se
por alguns instantes, deixando consignado o seu
voto. A questão pode ser de somenos importân
cia, mas indago: pode, por necessidade, outro
Parlamentar retirar-se, deixando consignado o seu
voto? Gostaria de saber se é essa a orientação
da Mesa.

OSR. PRESIDENTE(NaborJúnior)-O Cons
tituinte José Thomaz Nonê votou realmente. En
tretanto, o processo de votação já se havia iniciado
quando S. Ex' votou, retirando-se logo após.

Vamos submeter à discussão e à votação a
Emenda n°526-6, de autoria do Constituinte Noel
de Carvalho, que recebeu pedido de destaque
formulado pelo Constituinte Edésio Frias.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, julgo a matéria desnecessária para vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Retira
da, pois, a emenda.

Vai ser votada agora a Emenda n° 429-4, de
autoria do Constituinte VIlson Souza, que propõe
a inclusão no art. 8° do anteprojeto do Relator
da Comissão do seguinte dispositivo...

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, retiro essa emenda.

O SR.PRESIDENTE(Nabor Júnior) - Retirada
a emenda. Passa-se à Emenda n°432-4, do Cons
tituinte VIlson Souza, que inclui no art. 8° mais
um inciso com esta redação:

"Executar reforma agrária mediante plano
nacional a ser aprovado pelo Congresso Na
cional."

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, mantenho o pedido de destaque e
encaminho, rapidamente, à votação.

Um dos problemas dramáticos que aflige a Na
ção é, inquestionavelmente, a divisão fundiária
do País. Não é mais possível convivermos com
enunciados retóricos, com diplomas legislativos
que não tenham execução específica. Mediante
esse dispositivo pretendo seja estabelecida e re
forçada a competência da União para executar
a reforma agrária. E, mais, que esse plano seja
elaborado pelo Congresso e coercitivamente im
posto ao conjunto da Administração Pública, ao
Poder Executivo, especificamente.

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) - Algum
Constituinte deseja falar contrariamente à emen
da?

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Richa) - Sou contra
por algumas razões. Em primeiro lugar, a legisla
ção sobre a matéria já está contemplada em nos
so trabalho como de competência da União.

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA- Le
gislação, Sr. Relator. Aqui trata-se de execução.

O SR. RELATOR (José Richa) - Vamos por
partes. No nosso trabalho - art. 8°, inciso XIX,
letra a - já está contemplada a matéria: "legislar
sobre direito agrário". Em segundo lugar, reforma
agrária não é da competência desta Comissão,
há uma comissão específica que trata dessa ques
tão. O terceiro ponto é que devemos procurar
a descentralização. Ora, já estamos contemplan
do a legislação sobre direito agrário. E acho que
é suficiente situá-Ia como de competência da
União. No mais, por mim, delegaria essa compe
tência aos Municípios, mediante um plano nacio
nal, para que fosse a mais descentralizada possível
a execução da reforma agrária. Vejam bem: o
planejamento, o estabelecimento de normas e a
legislação sobre direito agrário têm que ser da
competência da União, porque do contrário não
sai reforma agrária alguma, mas a execução tem
que ser descentralizada. Neste País de vasta exten
são territorial é impossível fazer e executar uma
reforma agrária de forma centralizada. Legislar,
estabelecer normas, isso tem que ser da compe
tência privativada União, porque do contrário 
repito - não haverá reforma agrária alguma. Mas
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a execução tem que ser de forma a mais descen
tralizada possível, porque senão aí é que não sai
mesmo reforma agrária.

Tenho um exemplo pessoal: vínhamos fazendo,
antes de o Govemo começar a fazer a reforma
agrária, muitos assentamentos no Paraná. Em
nosso Govemo, e em apenas dois anos, fizemos
11 projetos de reforma agrária e assentamento.
Mas, depois de o Governo ter começado a promo
ver a reforma agrária, não conseguimos fazer mais
nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Vamos
submeter à votação a emenda do ilustre Consti
tuinte Vilson Souza.

O Sr. Secretário fará a chamada.

(Procede-se à votação.)

Votaram Sim os Senhores Constituintes: Chico
Humberto, Davi Alves Silva, Del Bosco Amaral,
Felipe Mendes, Jofran Frejat, Ronaldo Carvalho,
Sigmaringa Seixas, Vilson Souza e Victor Buaiz;
votaram Não os Senhores Constituintes: Alexan
dre Puzyna, Aloysio Chaves, Annibal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodri
gues, Denizar Arneíro, Edésio Frias, Fernando Go
mes, Fernando Velasco, Francisco Carneiro, Geo
vani Borges, Geraldo Melo, Guilherme Palmeira,
Hilário Braun, José Dutra, José Maranhão, José
Richa, José Teixeira, Lavoisier Maia, Luiz Alberto
Rodrigues, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro
Miranda, Meira Filho, Mello Reis, Mozarildo Caval
canti, Nabor Júnior, Paulo Mincarone, Paulo Ro
berto, Renato Bernardi, Ruben Figueiró, Siqueira
Campos, Valmir Campelo e Márcia Kubitschek;
e "pela abstenção" o Senhor Constituinte José
Thomaz Nonô.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nove
Srs. Constituintes votaram sim, trinta e cinco vota
ram não e um se absteve de votar. A emenda
foi rejeitada.

Passo a Presidência dos trabalhos ao titular do
cargo, Constituinte José Thomaz Nonô.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concluída a votação dos pedidos de destaque,
agradecemos ao Constituinte NaborJúnior a con
dução dos trabalhos.

Passa-se à votação dos destaques concernen
tes ao art. 9° Há dois destaques aditivos e um
modificativo.

O Requerimento de Destaque rr 77, do Consti
tuinte Maurício Corrêa, para a emenda do Consti
tuinte Mário Maia, está prejudicado.

Em votação o Requerimento de Destaque n°
188, de autoria do Constituinte VilsonSouza, para
a emenda do Constituinte Nelton Friedrich, que
também formulou um pedido de destaque. Eis
a redação:

"Acrescente-se ao art. 9" do substitutivo
do Relator novo parágrafo, de número 4, com
a seguinte redação:

§ 4° A Constituição estadual poderá es
tabelecer, atendendo a critérios de peculia
ridade local e regional, distinção entre Muni
cípios, no tocante a suas competências."

Indago ao nobre Constituinte se mantém seu
pedido de destaque. (Pausa.) O pedido está reti
rado.

Em votação o Requerimento de Destaque n°
207, de autoria do nobre Constituinte ValmirCam-

pelo, para a emenda do nobre Constituinte lavoi
sier Maia. São acrescentados ao art. 9° três pará
grafos com a segwnte redação:

"§ 4° A representação judicial e a con
sultoriajurídica dos Estados e do Distrito Fe
deral competem privativativamente aos seus
procuradores, organizados em carreira, com
ingresso mediante concurso público de pro
vas e títulos.

§ 5° Após dois anos de exercício, o pro
curador do Estado não poderá ser demitido
senão por decisão judicial, nem removido,
a não ser no interesse do serviço, sendo-lhe
assegurada paridade de remuneração com
o Ministério Público, quando em regime de
dedicação exclusiva.

§ 6° A prestação do serviço de assistên
cia judiciária poderá ser atribuída pelos Esta
dos aos seus procuradores."

Indago ao Constituinte ValmirCampelo se man
tém o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO 
Sem dúvida, Sr. Presidente, e gostaria de fazer
sua defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex" a palavra pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO
Sr. Presidente, a emenda apresentada pelo ilustre
Constituinte Lavoisier Maia corrige uma injustiça
que recai sobre a categoria dos procuradores de
Estado, vale dizer, a representação judicial dos
Estados não deve ser atribuída a pessoas estra
nhas ao quadro de servidores estaduais e, muito
menos, podem ser escolhidas pessoas destItuídas
de capacidade técnica. O bom senso indica que
tal responsabilidade deve ser confiada a integran
tes de carreira adequada, aprovados em concurso
público de provas e títulos.

Há um enorme potencial de interesses sociais
e patrimoniais defendido pelo representante do
Estado, geralmente obrigado a contrair conve
niências particulares em defesa do interesse públi
co, tornando-se alvo de encobertas perseguições
a impedirem o livre exercício de sua função. Um
exemplo típico é o caso de São Paulo, onde há
procuradores - servidores defendendo o Estado

. contra os próprios servidores. A orientação jurí
dica que ministra o procurador de Estado reflete
o respeito aos princípios de moralidade, sendo
ele necessário contra os que não desejam se sub
meter aos princípios legais. A imensa relevância
social e patrimonial das posições representadas
pela Procuradoria de Estado a colocam sempre
em confronto com os titulares de interesses opos
tos, cuja fortuna lhes permite os melhores meios
e os serviços de caros profissionais para atingirem
seus objetivos

É dever das instituições públicas cercarem-se
dos cuidados que possam neutralizar essas medi
das. Destaca-se, dentre estes, o de tornar a car
reira do Procurador do Estado condizente com
~ capacidade técnica exigível de seus ocupantes.
E imperiosa a institucionalização dos procurado
res de Estado, o que possibilitará a melhoria do
seu desempenho.

Daí esperar dos colegas Constituintes a aprova
ção da emenda apresentada, principalmente pelo
fato de que as demais categorias funcionais já
possuem a perspectiva do necessário assento
constitucional.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar em
contrário

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, nada tenho contra a proposta no que
toca aos §§ 4° e 5° Quanto ao § 6°, contudo,
não posso de forma alguma manifestar-me favo
ravelmente, porque a emenda, na essência, visa
à prestação de assistência judiciária gratuita aos
carentes através da Procuradoria Geral do Estado.
Isso parece-me impossível, porque, na medida
em que o carente litigar contra o Estado, o procu
rador vai ficar numa situação difícilpara defender
o carente. Em face disso, solicitaria ao Consti
tuinte Valmir Campelo, autor do destaque, que
suprimisse o § 6°,de maneira a me permitir acom
panhá-lo na votação dessa emenda.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO
Sr Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO
Quero apenas dizer ao ilustre representante do
Amazonas, Constituinte José Dutra, que acato a
sugestão de S. Ex": retiro o § 6° da minha propo
sição e mantenho os §§ 4° e 5°

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o Constituinte Chagas Rodrigues,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, prevendo isso, levantei uma
questão de ordem que V.Ex" esclareceu, subme
tendo o caso à votação e permitindo que aquele
que houvesse requerido o destaque pudesse des
tacar parte do próprio destaque. De modo que
estou a lembrar isso para que V. Ex" possa ser
coerente. V. Ex", naturalmente, está muito cansa
do porque está presidindo esta longa reunião. Mas
já estabelecemos o critério de que, requerido um
destaque, e se ele contiver várias partes, quem
o houver encammhado possa deixar de lado uma
parte do destaque requerido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência excepcionalmente dá a palavra ao
propositor da emenda, Constituinte Lavoisier
Maia.

O SR. CONSTITUINTELAVOISIER MAIA - Sr.
Presidente, concordo com o nobre Constituinte
José Dutra no sentido de que seja retirado o §
6° Todas as categorias jurídicas têm assento na
Constituição, mil1los a categoria de procuradores
de Estado, que acho, por um dever de justiça,
uma função tão relevante quanto as outras cate
gorias jurídicas. Por isso concordo com o Consti
tuinte José Dutra e mantenho a emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa acata a questão de ordem oferecida e
submeterá à votação apenas os §§ 4° e 5° Antes
de fazê-lo, entretanto, concede a palavra ao nobre
Relator.

O SR. RELATOR(José Richa) - Sr. Presidente,
nobres Constituintes, não acolhi a emenda porque
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entendo que ela não é matéria constitucional.
Mesmo que o fosse, ela não seria atribuição da
nossa Comissão e, sim, da Comissão da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo. Por
esta razão não a acolhi e mantenho o mesmo
parecer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa entende haver sido suficientemente escla
recida a questão.

Passa-se à votação. Os Srs. Constituintes que
entenderem pertinente a inserção dos §§ 40 e 5°
no art. 9° votarão sim; aqueles que, como o Rela
tor, entenderem que o tema não é pertinente à
nossa Comissão, votarão não.

O Sr. Secretário procederá à chamada.

(Procede-se à votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna,Annibal Barcellos, Carlos Cardinal,
Chagas Duarte, Chagas Rodrigues, Chico Hum
berto, DaviAlvesSilva,Del Bosco Amaral, Denisar
Arneiro, Edésio Frias, Eliézer Moreira, Felipe Men
des, Fernando Gomes, Fernando Velasco, Fran
cisco Carneiro, Geovani Borges, Geraldo Melo,
Guilherme Palmeira, HilárioBraun, IvoCersósírno,
Jofran Frejat, José Dutra, José Maranhão, José
Teixeira, LavoisierMaia,LuizFreire, Marluce Pinto,
Mauricio Fruet, Meira Filho, Mello Reis, Mozarlldo
Cavalcanti, Paulo Roberto, Renato Bernardi, Ro
naldo Carvalho, Ruben Figueiró, Sérgio Brito, Si
queira Campos, Valmir Campelo, Vilson Souza,
Waldec Ornélas e Márcia Kubitschek; votaram
não os Senhores Constituintes: Aloysio Chaves,
José Richa, José Thomaz Nonô, LuizAlberto Ro
drigues, Mauro Miranda, Nabor Júnior, Paulo Min
carone e VitorBuaiz.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 41 votos "sim" contra 8 "não" foi acolhido
o destaque relativo aos §§ 4° e 50. Encerrada,
pois, a discussão do artigo 90

•

O art. lOtem três pedidos de destaque: Requeri
mento de Destaque na237, supressivo, do nobre
Constituinte Mozarildo Cavalcanti - prejudicado;
Requerimento de Destaque na 39, modificativo,
do Constituinte Anníbal Barcellos - retirado; Re
querimento de Destaque na 69, modificativo, de
autoria do nobre Constituinte Edésio Frias. Pro
põe S. Ex' alterar a redação do inciso IV do art.
10: "Incluem-se entre os bens do Estado: IV 
As terras devolutas não compreendidas dentre
as da União".

A redação do Relator é a seguinte: "IV- As
áreas da faixa de fronteira e as terras devolutas
não compreendidas dentre as da União". Então,
na realidade, a emenda propõe suprimir a expres
são "as áreas da faixa de fronteira".

Tem a palavra o Constituinte Edésio Frias pelo
prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, no art. 70

, item i,
já consta faixa de fronteira como bem da União.
Então, acho que não deveriam constar novamen
te como bens do Estado as áreas da faixa de
fronteira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Consulto se algum dos Constituintes gostaria de
encaminhar em contrário

Consulto o nobre Relator se quer usar da pala
vra. Tem a palavra S. Ex' pelo prazo regimental.

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
suprimir este inciso IV significa impedir que as
áreas não compreendidas dentre as da União se
jam de propriedade dos Estados. Não vejo por
que estabelecer essa discriminação contra os Es
tados, centralizando mais uma vez nas mãos da
União inclusive as áreas que não estejam já com
preendidas entre as da União, as terras devolutas
e as da faixa de fronteira. De forma que mantenho
o dispositivo, que acho salutar, porque passo para
bens do Estado aqueles não compreendidos entre
os bens da União. Não vejo por que acrescentar
mais coisas aos bens da União.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, pela ordem. É possível pedir
um esclarecimento ao nobre Relator? Eu não o
entendi. A resposta que havia sido dada, aliás a
justificativa - não entro no mérito, vou votar de
pois - era a de que já o artigo 70 diz que as
áreas da faixa de fronteira senam da União. Pare
ce-me que está havendo uma duplicidade de
competência. Isso é que eu gostaria que fosse
explicado. É da União ou do Estado essa faixa
de fronteira?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Relator para explicar.

O SR. RELATOR (José Richa) - As áreas de
fronteira já são bens da União.Acontece que nelas
há também propriedade do Estado. Não vejo por
que excluir dos bens do Estado todas aquelas
áreas de faixa de fronteira, ou terras devolutas,
que não sejam de uso exclusivo da União.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Mas
se são da União não podem ser do Estado.

O SR. RELATOR (José Richa) - Não há dupli
cidade. Estou, ao contrário, atribuindo ao Estado
todas as áreas de faixa, que são da União, mas
que não estejam sendo por ela utilizadas.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Mas
a faixa de fronteira é da União, Sr. Relator. Se
V. Ex' colocou no seu parecer que é da União,
não pode ser também do Estado.

O SR. RELATOR (José Richa) - Mas aqui está
a ressalva: "As áreas da faixa de fronteira e as
terras devolutas não compreendidas dentre as da
União". Então, não vejo por que devemos acres
centar mais coisas às áreas da União como bens
da União.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Aquestão está suficientemente esclarecida. Aque
les que concordarem com a redação proposta
pelo nobre Constituinte Edésio Frias, que suprime
a expressão "as áreas da faixa de fronteira", vota
rão sim; os que estiverem de acordo com a reda
ção proposta pelo Sr. Relator, votarão não.

Peço ao Sr. Secretário que colha os votos.

(Procede-se à voteção.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Aloy
sio Chaves, Carlos Cardinal, Chico Humberto, Da
viAlvesSilva,Edésio Frias, José Dutra, Paulo Min
carone, Paulo Roberto, Sérgio Brito, ValmirCam
peIo e Vilson Souza; votaram não, os Senhores
Constituintes: Alexandre Puzina, AnníbaI Barce
llos,Chagas Duarte, Chagas Rodrigues, DelBosco
Amaral, Denisar Arneiro, Eliézer Moreira, Felipe
Mendes, Fernando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Cameiro, Geovani Borges, Geraldo Me-

lo, Guilherme Palmeira, HilárioBraun, Ivo Cersó
sirno, Jofran Frejat, José Maranhão, José Richa,
José Teixeira,José Thomaz Nonô,LavoisierMaia,
LuizAlberto Rodngues, LuizFreire, Marluce Pinto,
Maurício Fruet, Mauro Miranda,Meira Filho, Mello
Reis, Mozarildo Cavalcanti, Nabor Júnior, Renato
Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró, Si~
maringa Seixas, Siqueira Campos, Waldec Ome
las e Márcia Kubitschek.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 38 votos contra 11 a emenda foi rejeitada.

Destaques oferecidos ao art. 11. Há uma emen
da substitutiva de autoria do nobre Constituinte
Carlos Cardinal; Emenda na 263, que dá nova
redação ao inciso IV do art 11, nos seguintes
termos:

"IV- Manter força policial, corpo de bom
beiros e policia judiciária"

Tem o Constituinte Carlos Cardinal a palavra
pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Sr. Presidente, este destaque tem basicamente
o sentido de corrigir uma situação. Anteriormente,
ao apresentar destaque que prevê a competência
da União para legislar sobre organização efetiva,
assim agi por sentir duplicidade, porque a letra
"r", do destaque que havíamos votado, não espe
cificava qual o tipo de organização. O Relator es
clareceu mais tarde que seria organização geral,
com o que concordamos plenamente. Se hou
vesse o termo "organização geral", não teríamos
pedido destaque. Mas, como nem sempre pode
mos antever o que irá acontecer, então o pedimos.

Este destaque visa basicamente a garantir ao
Estado a competência de manter a sua força poli
ciai. Considero esta uma luta muito justa, desen
volvidaexatamente para respaldar as Polícias Mili
tares, que têm toda uma história e tradição, espe
cialmente - permitam-me dizer- no meu Esta
do do Rio Grande do Sul. Acredito que, tranqüila
mente, posso pedir aos nobres Constituintes a
aprovação deste destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Indago se algum dos Constituintes quer encami
nhar em contrário.

Concedo ao nobre RelatorJosé Richa a palavra.

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho que
a redação do substitutivo está bem melhor explici
tada do que a redação da emenda do nobre Cons
tituinte Carlos Cardinal. O nosso substitutivo diz:
"organizar forças policiais civis e militares e cor
pos de bombeiros militares". E a emenda propõe:
"manter força policial...", etc. Este verbo "manter"
pode significar que não se pode organizar. Mas
a União vai ter de organizar e arcar com o ônus
de manter essas forças. Acho que a redação do
substitutivo, de minha autoria, está bem melhor,
mais explícita, porque dá ao Estado o poder de
organizar suas forças, enquanto a emenda propõe
apenas sua manutenção. Manter pressupõe pa
gar. Mas quem é que vai organizar? E a União?
Ora, se estabelecermos que ela deve legislar sobre
as normas gerais e ficar omissa quanto à organi
zação, então estaremos centralizando a organi
zação e deixando a conta para os Estados paga
rem. Assim estaríamos retirando a autonomia dos
Estados.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa entende que a questão já estã suficiente
mente esclarecida.

Passemos à votação. Aqueles que optarem pela
redação sugerida pelo Constituinte Carlos Cardi
nal, que é "manter força policial, corpo de bom
beiros e polícia judiciária", votarão "sim".

O Sr. Secretário recolherá os votos.

(Procede-seà votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna, Carlos Cardinal, Davi Alves Silva,
Del Bosco Amaral, Denisar Arneíro, Edésio Frias,
Felipe Mendes, Fernando Gomes, Hilário Braun,
Lavoisier Maia, Paulo Mincarone, Paulo Roberto,
Renato Bernardi, Siqueira Campos, Valmir Cam
peIo e Márcia Kubitschek; votaram não os Senho
res Constituintes: AlOYSIO Chaves, Annibal Barce
llos, Chagas Duarte, Chagas Rodrigues, Chico
Humberto, Eliézer Moreira, Fernando Velasco,
Francisco Carneiro, Geovani Borges, Geraldo Me
lo, Ivo Cersósímo, Jofran Frejat, José Dutra, José
Maranhão, José RIcha, José Thomaz Nonê, Luiz
Alberto Rodrigues, Luiz Freire, Marluce Pinto,
Maurício Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, Mello
Reis, Mozarildo Cavalcanti, Nabor Júnior, Nestor
Duarte, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró, Sérgio
Bnto, Sigmaringa Seixas, Vilson Souza e Waldec
Ornélas.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Algum Constituinte deixou de votar?

Por 32 votos contra 16 a emenda foi rejeitada.
Requerimento de Destaque n- 185, de autoria

do nobre Constituinte Vilson Souza, para a Emen
da n" 405, do Constituinte Ivo Cersósimo, nos
seguintes termos:

"Os incisos I, III e N passarão a ser §§
1°,2° e 3° O inciso 11 passará a ser § 4°"

O SR. RELATOR (José Richa) - De qual arti
go?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Do art. 11, naturalmente.

A Mesa pondera ao Constituinte Ivo Cersósimo
que o art. 11 não dispõe sobre ISSO. Penso que
V.Ex"deve ter emendado outro artigo.

(Intervenções fora do microfone. Ineudi
veis.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Penso que não há o que propor, uma vez que
a emenda já foi acolhida Acho que houve um
equívoco.

Requerimento de Destaque n° 32, do nobre
Constituinte Carlos Cardinal, para a Emenda n°
20, do Constituinte Vivaldo Barbosa, nos seguin
tes, termos: "Dê-se ao inciso IVdo art. 11 a seguin
te redação..:'

(Intervenção fora do microfone - Ineu
díveL)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa entende que este destaque está prejudi
cado. Já votamos a redação do inciso N.

Requerimento de Destaque n° 158, de autoria
do Constituinte Sigmaringa Seixas, para a Emen
da n° 304, do Constituinte Fernando Henrique
Cardoso:

"Inclua-se, no final do inciso I, do art. l l ,
o seguinte: "Excetuadas as matérias incluí-

das nas alíneas.e, f,h, j, I, m, o e p, do inciso
XIX. do art. 8°"

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
-Sr. Presidente, a emenda do Senador Fernando
Henrique Cardoso visa a retirar dos Estados a
possibilidade de legislar sobre matérias que de
vem ser da competência privativa da União, entre
elas as elencadas no art. 8°; alínea e) sistema
monetário e de medidas, título e garantia dos me
tais; f) política de crédito, câmbio e transferência
de valores; comércio extenor e interestadual; h)
trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferro
vias federais; j) nacionalidade, cidadania e natura
lização; m) emigração, imigração; entrada, extra
dição e expulsão de estrangeiros; o) organização
judiciária e do Ministério Público do Distrito Fede
ral e dos Territórios; organização administrativa
dos Territórios; g) sistema estatístico e cartográ
fico nacionais.

Essas matérias devem ser da competência pri
vativa da União. Como o texto não está claro,
a emenda do Senador Femando Henrique Cardo
so procura dar maior clareza a ele, evitando que,
eventualmente, os Estados venham a legislar so
bre essas matérias. Se V. Ex' me permite, daí
o acréscimo, ao inciso I, do art. l l , da expressão:
" ...excetuadas as matérias excluídas nas alí
neas ", que enumerei.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Nobre Constituinte, parece-me que o art. 8° 
matéria vencida - já disciplina as matérias de
competência específica da União. A emenda su
gerida pelo nobre Constituinte Fernando Henri
que Cardoso simplesmente procura explicitar is
so, mas trata-se evidentemente de matéria já apro
vada.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Mas aqui, não.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Claro que sim.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. presidente, isso não traria prejuízo algum,
porque, depois, se achar a redação abundante,
a Comissão de Sistematização oferecerá um texto
mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa permitirá ao Constituinte Del Bosco Ama
ral o encaminhamento em contrário e, posterior
mente à fala do Relator, e decidirá se submete
ou não o destaque à apreciação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, tenho grande res
peito pelo Constituinte Sigmaringa Seixas, mas
tenho a impressão de que o Senador Fernando
Henrique Cardoso ou leu apressadamente o inci
so I do art. 11 ou não o leu. Ficou absolutamente
claro que compete à União. Se é privativo da
União, é vedado ao Estado. Aqui, inclusive, está
bem claro: legislar sobre as matérias de sua com
petência - até aí não há dúvida, o que é da
competência da União, não pode ser do Estado
- e suplementar a legislação federal em assunto
do seu interesse. Ao contrário, o Relator foi bene
volente demais, abriu um espaço para que, nos
casos de interpretação duvidosa, pudesse o Esta
do ... Ele foi federativo. Mexer nessa parte seria
diminuir o valor do relatório e da nossa própria
Comissão. Não vejo por que não explicar nos

seus mínimos detalhes, como se diz na televisão,
que cada artigo deverá ter um inciso ou um pará
grafo para esclarecer como se fosse um verda
deiro, digamos aSSIm,be-a-bá em termos consti
tucionais. Entendo que, absolutamente, não deve
ser acolhida a pretensão, logicamente sempre
bem defendida, do Constituinte Fernando Henri
que Cardoso.

O SR RELATOR (José Richa) - Smto que
o Constituinte Bonifácio de Andrada não esteja
aqui para ver que, pela quinta vez - S. Ex" cha
mou meu relatório de excessivamente unitário,
dizendo que não estava preservando suficiente
mente a autonomia dos Estados e MunicípIOS _
o meu relatório está exatamente defendendo a
autonomia dos Estados e MunicípIOS.

Com relação à questão levantada pelo Consti
tuinte Sigmaringa Seixas, eu já havia dado explica
ções ao Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
que entendeu perfeitamente bem. Disse a S. Ex"
que ele havia feito uma Iettura equivocada do arti
go que diz que o Estado pode legislar sobre tudo
do seu interesse, desde que não esteja proibido
na Constítuiçâo e pode também suplementar a
legislação federal em assuntos do seu interesse.
Ora, se já está bem caracterizada a competência
da União, é evidente que ao Estado ou ao Muni
cípio só caberá suplementar a legislação naquilo
que for do seu interesse e que não colida com
a competência da União. Citarei um exemplo con
creto Não acolhi essa emenda e expliquei esse
fato concreto ao Constituinte Fernando Henrique
Cardoso, que entendeu perfeitamente. A legisla
ção sobre ecologia, meio ambiente, por exemplo,
é da competência da União. Acontece que na
questão de aplicação de agrotóxicos na nossa
agricultura há uma omissão da legislação federal.
Quando fui Governador, enviei projeto à Assem
bléia que foi praticamente elaborado junto com
ela. Nomeei uma comissão paritária, que percor
reu o Estado inteiro, e, junto com a comunidade,
elaborou um projeto de lei primoroso, até copiado
em diversos outros Estados, estabelecendo uma
disciplina sobre o uso do agrotóxico em nossa
agricultura. A Legislação Federal era omissa. A
União é que legisla sobre isso, mas desde que
não o fez, o Estado disciplinou esse uso. Na época,
uma multinacional produtora de agrotóxicos re- .
correu ao Supremo Tribunal Federal a fim de
derrubar a nossa lei, alegando sua inconstitucio
nalidade, porque cabia à Umão, privativamente,
legislar. E nós, felizmente, ganhamos a causa no
Supremo e foi mantida a lei estadual, dando pode
res ao Estado toda vez que a União se omitir.
Então, a nossa Ieqrslação sobre essa matéria foi
acatada pelo Supremo, que reconheceu que te
mos competência suplementar para legislar sobre
matérias dessa natureza. Tendo esse exemplo
concreto, eu não podia aceitar uma emenda co
mo essa que restringe a soberania, a autonomia
do Estado e causa imensos males, porque, se
a União não disciplinar determinada matéria, fica
mos impedidos, nos Estados e Municípios, de
complementar e sanar essa lacuna.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa, pela primeira vez na sessão de hoje, por
achar suficientemente esclarecida a questão, não
receberá o destaque. Não vamos submeter à vota
ção. Entendemos ser impertinente o destaque.
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Requerimento de Destaque n° 97 de autoria
do nobre Constituinte Carlos Cardmal, que diz
respeito à Emenda n9 35, do Constituinte VIValdo
Barbosa, que diz o seguinte:

"Acrescente-se ao art. 14, após o muni
dpio...

Estamos votando o art. 11. Por equívoco foi
inserida uma disposição do art. 14 junto das
emendas do art.' 11.

O Requerimento de Destaque n° 159 diz res
peito à proposição do Constituinte Fernando Hen
rique Cardoso. Emenda n9 303, que dizo seguinte:

"Inclua-se o seguinte parágrafo único no
art. 11:

Parágrafo único. Lei complementar po
derá fixar limites, condições, alcance e nor
mas gerais para legislação suplementar pre
vista no inciso 1° deste artigo e no inciso
I do art. 17."

Com a palavra o nobre Constituinte VilsonSou
za.

o SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o dispositivo suge
rido pelo Constituinte Fernando Henrique Cardo
so visa a estabelecer uma espécie de delegação
legislativa aos Estados para suplementar a legisla
ção federal, isto é, que a União tenha competência
para ditar a norma de fundo, estabelecendo os
limites, as condições, o alcance e as normas ge
rais da legislação estadual. Inclusive, esse dispo
sitivo constava do anteprojeto da subcomissão
e depois foi suprimido pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex' a palavra, pelo prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Tenho a impressão de que o Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso não está muito felizcom
relação à nossa Corrussão, S. Ex' quer delegar
e quer que a própria União, digamos, estabeleça
as regras da própria delegação. Ou seja, S. Ex'
dá e não dá. E, mais ainda, se contradiz em relação
ànorma anterior, pela qual S. Ex' quer vedar tudo
ao Estado, ou seja, o Estado estará manietado.
Quero lembrar ao nobre Relator o caso da área
Iagunar de Cananéia, a Bacia de Paranaguá--Ca
nanêía, onde os dois Governos estaduais criaram
um santuário ecológico. Se passasse matéria co
rno a do Constituinte Fernando Henrique Cardo
so, nada poderíamos fazer nesse sentido, e mes
mo que ele delegasse essa competência eles esta
beleceriam que não tinha que ser em Cananéia,
que não podia entrar lriri, que não podia entrar
a bacia de Paranaguá. Tenho a impressão de que
o Constituinte Fernando Henrique Cardoso não
estava de bem com o Constituinte José Richa
quando apresentou essas idéias. Isto sem vontade
alguma de fazer maldade, é lógico.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR(José Richa) - Há uma corre
lação muito grande e isso é fruto da leitura equivo
cada ou apressada que S. Ex' fez, certamente.
Eu já havia explicado isso pessoalmente e S. Ex'
aquiesceu. Não sei por que o destaque aparece
na sessão de hoje. S. Ex' está querendo exata-

mente impedir, para o Município desta vez, a pos
sibilidade de suplementar a legislação. O Consti
tuinte Del Bosco Amaral foi muito feliz quando
citou o exemplo do tal santuário ecológico daque
la área que vai de Cananéia a Paranaguá, que
implicava extrapolação dos limites de um só Esta
do. Na época, estabelecemos convênio entre o
Governo de São Paulo e o do Paraná, que resolveu
criar uma Comissão Interestadual para preservar
o santuário. For quê? Porque a União se estava
omitindo naquilo que era responsabilidade dela.
E nós, no interesse da preservação ecológica 
este, aliás, é o terceiro santuário ecológico de
determinadas espécies marinhas - e enquanto,
felizmente, uma das poucas áreas deste País não
estava comprometida por exploração econômica,
ferindo a ecologia, resolvemos antecipar-nos esta
belecendo um convênio. Resolvemos a questão.
Não vejo por que eliminarmos dos Estados e dos
municípios a possibilidade de poder suplementar
a legIslação. O nosso relatório exatamente estabe
lece, nesta questão da autonomia, um avanço
extraordinário, muito grande mesmo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Considerando esclarecida a questão, a Presidên
cia vai colher os votos. Convido o Sr. Secretário
a fazer o apanhado dos mesmos. A Presidência
esclarece: aqueles que entenderem ser necessário
a inserção desse parágrafo único no art. 11 vota
rão sim, com a emenda.

(Procede-se à votaçiio.)

Votou sim o Senhor Constituinte VIlsonSouza;
e votaram não os Senhores Constituintes: Alexan
dre Puzyna, Aloysio Chaves, Anníbal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Duarte, Chagas Rodri
gues, Chico Humberto, Del Bosco Amaral, Edésio
Frias, Eliézer Moreira, Felipe Mendes, Fernando
Gomes, Fernando Velasco, Francisco Carneiro,
Geovani Borges, Geraldo Melo, Hilário Braun, Ivo
Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra, José Mara
nhão, José Richa, José Teixeira, José Thomaz
Nonô, Lavoisier Maia, LuizAlberto Rodrigues, Luiz
Freire, Marluce Pinto, Maurício Fruet, Mauro Mi
randa, Meira Filho, Mello Reis, Mozarildo Caval
canti, Nabor Júnior, Paulo Roberto, Renato Ber
nardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró, Sérgio
Brito, Siqueira Campos, Valmir Campelo e Wal
dec Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Resultado da votação: por um voto contra 42,
foi rejeitado.

A Mesa vai submeter o último desses artigos
a votos, inclusive a proposição foi retirada ante
riormente em razão da mesma emenda contem
plar o art. 14 e o art. 11. O requerimento de desta
que é do Constituinte Carlos Cardinal e refere-se
à Emenda n° 35, do Constituinte VivaldoBarbosa,
que diz o seguinte:

"Acrescente-se ao art. 14, após "o Munid
pio", a seguinte expressão: com mais de cem
mil eleitores, e acrescente-se inciso ao art.
11."

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDlNAL
Eu retiro, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Retirou? Tem V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS - V.
Ex' declinou que o destaque desse art. 11 era
o último?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Sim, do art. 11.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Há
uma proposição do Deputado Vivaldo Barbosa
que acrescenta artigo ao Capítulo IV:Art. 11 "In
cumbe aos Estados, com auxílioda União, a admi
nistração dos estabelecimentos prisionais..." Por
que no capitulo que fala sobre a União só diz
que esta vai legislar sobre Direito Penal e execu
.ções penais, não fala de administração das peni
tenciárias.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa não tem essa emenda. Não está sobre
a mesa.

O SR. CONSTITUINTEEDÉSIO FRIAS- Mas
o destaque foi encaminhado, e a Emenda é a
de rr 16.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa não a tem e evidentemente não pode
submeter à votação aquilo que não tem.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS -Acre
dito, então, que deve ter sido colocada em alguma
outra pasta, mas foi entregue.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A assessoria esclarece que talvez o fato tenha
sido determinado pela circunstância de não ter
sido oferecida mencionando especificamente o
art. 4° in genere.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS-Aqui
está, se me permite o Presidente, a emenda do
parecer do Relator: "Acrescente-se ao Capítulo
IVo art. 11". -I

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -,
Qual é o número da emenda por obséquio)

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - A
Emenda é a de n9 16. Já foi encontrada? (Pausa.)
O substitutivo apenas fala sobre legislar, mas não
diz sobre administrar as unidades prisionais.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Seria, então, uma emenda aditiva ao art. 11. A
Mesa vai aceitá-la e a submete à votação. "Acres
cente-se artigo ao Capitulo IV". Apenas a redação
foi bastante imprópria, imperfeita.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Eu
apenas fiz o destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Mesmo assim, atendendo ao espírito de propiciar
o debate democrático, vamos submetê-lo à vota
ção:

"M 11. Incumbe aos Estados, com o
auxílio da União, a administração dos estabe
lecimentos prisionais que recolham as pes
soas presas por decisão da justiça local, em
condições tais que assegurem o respeito aos
direitos humanos e a obrigatoriedade do tra
balho.

Parágrafo único. As rendas produzidas
pela mão-de-obra carcerária, em percentual
fixado em lei, serão investidas nos próprios'
estabelecimentos prisionais."



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSillUINTE (Suplemento) Quarta-feira lo 29

o requerimento de destaque foi formulado pe
los Constituintes Edésio Frias e Carlos Cardinal.
Se V. Ex" insiste na apresentação do destaque,
tem três minutos para falar.

O SR. CONSTITUINTEEDÉSIO FRIAS-Acre
dito que o Constituinte VivaldoBarbosa quis ape
nas condicionar à incumbência do Estado a admi
nistração do sistema penitenciário, porque com
pete à União, como fOI votado nesta Comissão,
apenas legislar sobre direito penal e execuções
penais, mas não diz, na competência do Estado,
se deve ou não administrar as unidades prisionais.
Pode, inclusive, o Estado não querer administrar
as unidades prisionais. Acredito que a idéia do
Constituinte Vivaldo Barbosa era fazer com que
se inclua no artigo dos Estados a competência
de administrar o sistema penitenciário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Indago se alguém quer encaminhar em contrário.
Com a palavra o nobre Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA- Pare
ce-me que quando se coloca na alínea a, do inciso
XIX, que compete à União legislar sobre execu
ções penais, já se está, neste particular, discipli
nando a questão da adminstração dos estabeleci
mentos pnslonaís, e que, como estes estabeleci
mentos pertencem ao Estado, obviamente com
pete ao Estado administrá-los. Parece que a
emenda, apesar do respeito que nutro muito pro
fundamente pelo Deputado VivaldoBarbosa, nes
te particular é inteiramente improcedente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
O nobre Relator gostaria de fazer uso da palavra?

O SR. RELATOR (José Richa) -Apenas para
reforçar o que o Deputado José Dutra já disse.
Isto não é matéria constitucional, porque, se assim
fosse, teríamos de discriminar. Por que não colo
car na constituição que as escolas estaduais serão
administradas pelo Estado, as cadeias, as delega
cias? Porque isso é o óbvio. A quem cabe orga
nizar, cabe administrar. Não vejo sentido nisso.
Além do mais, a emenda está tão mal redigida
que mistura União, Estados e fala em poder local.
De forma que não deve ser acolhida.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa, pela segunda vez, não receberá o desta
que. Não vai submetê-lo a votos. Passa-se às
emendas do art. 13. No art. 13, há uma única
emenda modificativa, de autoria do nobre Consti
tuinte Jofran Frejat

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, a emenda já foi contemplada pelo
Relator na sua grande maioria. Retiro o pedido
de destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Art 14.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz.Nonõ) 
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, existe outra proposição do Deputado
VIValdo Barbosa que diz:

"Acrescente-se ao artigo, após o art. 13,
enumerando-se os demais,"

N ele coloca o art. 14, já que existe o art. 13.
Gostana de pedir a V. Ex" que providenciasse já,
porque não seria o art 14, que trata da compe
tência dos Municípios. Aqui fala sobre Assembléia
Legislativa. É a emenda n° 22.

. O SR. PRESIDENTE (José Thornas Nonõ)
Ea220u23?

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - É
a Emenda n° 22-1.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Enquanto isso, vamos adiantando as outras maté
rias. A Secretaria está providenciando.

O SR CONSmUlNTE CARLOSCARDINAL
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDlNAL
Também há uma emenda do Constituinte Vivaldo
Barbosa, de rr 21, que também diz:

"Acrescente-se artigos após o art, 13 ...H

Talvez não seja a mesma a que o Deputado
Edésio Frias se refere.

O SR. CONSmUlNTE EDÉSIO FRIAS-Acre
dito que tenha sido colocada na pasta do art.
14.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Estamos na votação do art. 14. Verificareise, por
acaso, não se submeteu à votação alguma emen
da ao art. 13. Peço à assessoria...

O SR. CONSmUlNTE CARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Tem V.Ex" a palavra pelo ordem.

O SR. CONSmUlNTE CARLOSCARDlNAL
Estou sentindo que nós, até certo ponto, estamos
causando algum problema para o bom andamen
to da sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Não, bem ao contrário

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDINAL
Quero dizer a V. Ex' que essa emenda, a de n°
21 trata de matéria já estudada neste plenário
e que, por um pedido do Deputado José Dutra,
com a defesa, inclusive, do Constituinte Chagas
Rodrigues e a aquiescência do Constituinte Valmir
Campelo e o espírito democrático de V. Ex', se
deixou para tratar posteríorrnénte à questão da
defensoria pública, isto é, quando votamos a
questão da procuradoria. Esta emenda trata, exa
tamente, do estabelecimento da defensoria públi
ca, que consideramos muito importante.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa aguarda que a secretária localize a emen
da em questão. A secretária informa que não há
destaque requerido para nenhuma dessas emen
das, ou seja, não há o requerimento de destaque.

O SR. CONsmUINTE EDÉSIO FRIAS- Que
ro deixar consignado que foram entregues todos
os pedidos de destaque, por isso pedirei que seja
verificado posteriormente o que houve. Foi dada
a entrada e temos ciência e consciência de que
isso foi apresentado na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Procede a observação de V.Ex", mas ante a impos
sibilidade de não dispormos deles em mãos, não
posso colocar em votação ou apreciação aquilo
que não chegou à Presidência da Mesa. Fica con
signado nos Anais e chamo a atenção da secre
tária...

O SR. CONSTITUINTEEDÉSIO FRIAS- São
as Emendas de noS 22 e 21.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Evidentemente que as emendas existem; o que
não tenho sobre a mesa são os pedidos de desta
que para as mesmas. Sem esses pedidos, não
posso colocar em votação. Apreciaremos aqui,
única e exclusivamente, os pedidos de destaque.

Acho inclusive, nobre constituinte, muito estra
nho, porque tenho em mãos o Requerimento de
Destaque n9 26, do nobre Constituinte Carlos Car
dinal, que contempla a Emenda n° 23, do insigne
Contituinte Vivaldo Barbosa, que alentada contri
buição traz aos nossos trabalhos.

A Mesa encarece aos nobres constituintes a
atenção devida para a votação que se segue e
pede que sejam fechadas as portas, para que pos
samos prosseguir nossos trabalhos sem interrup
ção.

Requerimento de Destaque n" 233. Emenda
modificativa do Constituinte Israel Pinheiro.

Prejudicado.
Emenda modificativa ao requerimento de des

taque n° 4, de autoria do nobre Constituinte Davi
Alves Silva.

Prejudicado.
Requerimento de Destaque dos Constituintes

Chico Humberto e Carlos Cardinal, n'S 83 e 111,
referentes à Emenda n° 527.

A emenda é de autoria do Constituinte Noel
de Carvalho.

O SR. CONSmUlNTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, até por uma questão de compa
nheirismo sou obrigado a defender esta emenda.
Comprometi-me a fazê-lo com o companheiro
Noel de Carvalho. Mantenho o destaque. .

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem V. Ex" a palavra, pela ordem, para defender
a aprovação: art. 14, inciso li-Imunidade e invio
labilidade do mandato dos Vereadores.

Tem V.Ex' a palavra pelo prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Perfeitamente. O que o companheiro Noel de Car
valho pede é que a imunidade, assim como nós
a temos, seja dada em eqüidade também aos
Vereadores, não só na área de seus Municípios,
mas em todo Território Nacional. É com este pro
pósito que pedimos o encaminhamento da vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Indago se algum dos Constituintes quer encami
nhar em contrário a proposição.

A proposição estende a inviolabilidade aos Ve
readores em todo território nacional.

O SR. CONSTITWNTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, V. Ex" me permite a palavra?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem V. Ex" a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Sr. Presidente, havia oferecido uma emenda,
estendendo-a a todo território do Estado e, em
função de a emenda ter sido rejeitada, não pedi
destaque. De modo que agora vejo que essa imu
nidade em todo território nacional nem mesmo
os Deputados Estaduais têm.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
A Mesa entende que na própria colocação do
nobre Constituinte Chico Humberto já ficou bem
claro que ele estava fazendo a sustentação por
dever de oficio, em razão de um compromisso
com o Constituinte Noel de Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Retiro o pedido de destaque. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Retirado o requerimento de destaque.

Há um requerimento de destaque de autoria
do nobre Constituinte José Dutra. Só que não
tenho em mãos a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, na verdade pedi destaque para vota
ção em separado do caput do art. 14.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Aqui diz o seguinte: requeiro destaque para vota
ção, em separado, do art. 14 para substituir a
expressão "Lei Orgânica" por "Constituição Muni
cipal".

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Tem V.Ex"a palavra pelo prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA- O que
se observa no relatório e no substitutivo apresen
tado pelo eminente Constituinte José Richa é o
fortalecimento do Município e do Estado. A ques
tão de Constituição Municipal foi aprovada quase
que por unanimidade na Subcomissão dos Muni
cípios e Regiões. Há substituição, inclusive, da
expressão "Lei Fundamental" por "Constituição
Municipal". Parece-me que, na medida em que
estamos procurando fortalecer o Município, teria
um efeito psicológico muito grande a inserção
no texto da Constituição da expressão "Consti
tuição Municipal", para haver uma sintonia entre
as três esferas de Governo: a União com a Consti
tuição Federal, o Estado com a Constituição Esta
dual e o Município com a sua Constituição Muni
cipal. Este é o fundamento e o objetivo do des
taque.

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem V.Ex"a palavra, para encaminhar em sentido
contrário, pelo prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Sr. Presidente, ofereci emenda justamente em
sentido contrário, isto é, que se substituísse a ex
pressão "Constituição Municipal" por "Lei Orgâ
nica". Entendemos que Constituição é da União.
Já admitimos uma Constituição para os Estados,
até por uma questão de respeito a essa lei básica,
a Constituição. Lembro mais que o Distrito Fede
ral tem Lei Orgânica. Não poderíamos assegurar
a Lei Orgânica para o Distrito Federal e Consti-

. tuição para os Municípios. De modo que por estas

razões, que contrariam a nossa tradição, devemos
manter a denominação de Constituição para lei
básica federal e para os aduaís, porque isto já
é da nossa tradição. No mais, devemos manter
mesmo é a denominação de Lei Orgânica, até
para o Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa considera suficientemente esclarecida a
questão e vai colher os votos. Aqueles que enten
derem ser cabível a expressão "Constituição Mu
nicipal" ao invés do que está consignado no rela
tóno do Constituinte José Richa, onde há "Lei
Orgânica", votarão sim. Aqueles que votarem sim,
o farão pela inserção da expressão "Constituição
Municipal".

Tem a palavra o Sr. Secretário para colher os
votos.

(Procede-se à voteçêo.)
Votaram Sim os Senhores Constituintes: Carlos

Cardinal, DaviAlves Silva, Del Bosco Amaral, Edé
sio Frias, Felipe Mendes, Geraldo Melo, José Du
tra, Lavoisier Maia, Luiz Alberto Rodrigues; Mau
ricio Fruet, Mello Reis, Nabor Júnior, Paulo Rober
to, Siqueira Campos e Waldec Ornélas; votaram
Não os Senhores Constituintes: Alexandre Puzy
na, Aloysio Chaves, Annibal Barcellos, Chagas
Duarte, Chagas Rodrigues, Chico Humberto, Elié
zer Moreira, Fernando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Carneiro, Geovani Borges, Hilário
Braun, Ivo Cersósimo, Jofran Frejat, José Richa,
José Teixeira, José Thomaz Nonô, Luiz Freire,
Marluce Pinto, Mauro Miranda, Meira Filho, Moza
rildo Cavalcanti, Nestor Duarte, Paes de Andrade,
Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Fi
gueiró, Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Valmir
Campelo, VilsonSouza, Marcia Kubitschek e Gon
zaga Patriota.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 14 votos contra 33, declaro rejeitada a emen
da.

A Mesa sente-se na obrigação de consignar
que à emenda argüida pelo nobre Constituinte
Edésio Frias realmente não foi oferecido pedido
de destaque, conforme reconhecido pelo próprio
Constituinte. ASecretária, então, tinha razão quan
do deu pelo não recebimento.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra, V. Ex-.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - A
informação que me foi prestada pela Secretária
é a de que não foi dada entrada ao pedido de
destaque. Agora, temos consciência de que foi
entregue. Vou verificar junto à assessoria daqui,
mas fica mantida a minha palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Duas emendas aditivas, as últimas. Requerimento
de destaque do nobre parlamentar Carlos Cardi
nal, por sugestão do insigne Constituinte Vivaldo
Barbosa.

Requerimento 26:
"Acrescente-se inciso ao artigo 14 do ante

projeto."

Inciso V ao art. 14:
"É assegurado a um conjunto de cidadãos,

que representam cinco por cento do eleito
rado principal."

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL
Sr Presidente, este eu retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado.

Pedido de Destaque número 3D, do nobre
Constituinte Waldec Ornélas. Retirado.

Também de autoria de V.Ex" Apresentação da
Emenda rr 18, do Constituinte Vivaldo Barbosa.
Há também pedido de destaque idêntico, formu
lado pelo nobre Constituinte Chico Humberto. Diz
o seguinte: "acrescente-se inCISO ao art. 14"

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, retiro o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidenete, retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado por ambos os proponenetes. Passa-se
ao artigo seguinte.

Dois pedidos de destaque apenas. Pedido de
Destaque n° 59 de autoria do nobre Constituinte
José Dutra. Reporta-se à Emenda rr 376 do mes
mo autor, emenda modificativa, que altera a reda
ção do art. 15 do substitutivo pela seguinte:

"O número de vereadores da Câmara Mu
nicipal será variável, conforme se dispuser
na Constituição do Estado, respeitadas as
condições locais e eleitorado, extensão terri
torial e renda municipal, não podendo exce
der de 21 vereadores nos municípios de até
um milhão de habitantes e de 33 nos demais
casos."

V. Ex- mantém o destaque? Tem três minutos
para fazer o seu encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, parece que o crité
rio de flxação do número de vereadores simples
mente pelo eleitorado e as condições locais, con
forme acentua o eminente Relator, não nos leva
a atingir os objetivos de todos os municípios. En
tendo, e por isso apresentei essa emenda, que
outros critérios deveriam ser obedecidos. Se
olharmos o mapa do nosso País vamos encontrar
municípios, no meu Estado, por exemplo, como
o de Barcelos, duas vezes maior do que Portugal,
no entanto ele tem cinco vereaodres. Um Muni
cípio pequeno tem, às vezes, o triplo de habitantes
do que os daquele município. Isso inviabiliza a
ação da Câmara, no sentido de acompanhar os
problemas nos grandes municípios. Sendo assim,
apresentei a emenda procurando também enfa
tizar o problema da renda municipal como fator
de fixação do número de vereadores. Estou con
vencido de que esses requisitos, especialmente
para os Estados do Norte, seriam muito mais
eficientes no que concerne à fixação do número
de vereadores, que, na essência, são os principais
representantes do povo. São eles que recebem
os primeiros impactos da população. Por isso,
apelaria aos meus eminentes colegas para que
examinassem com carinho essa proposição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Indago se algum dos Srs. Constituintes quer enca
minhar em contrário. Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
Sr. Presidente, como Relator da Subcomissão dos
municípios, desde ontem julgo-me no dever de
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prestar um esclarecimento à Comissão. Essa ma
téria foi debatida na Subcomissão. Não foi ela
incluída no primeiro anteprojeto, mas reiterada
a emenda pelo nobre Constituinte José Dutra,
e também no segundo anteprojeto, de sorte que
ficou a redação como está, de acordo com o
critériogeral, proporcional ao eleitorado, tanto pa
ra o Deputado Estadual, quanto para o Deputado
Federal. Proporcional à renda municipal seria es
tabelecer um critério difícil de ser executado em
todo o Brasil por mais respeitáveis que seja as
condições peculiares e excepcional de alguns mu
nicípios do Estado do nobre Constituinte e até
do meu Estado e de algum outro Estado da Fede
ração. Temos de estabelecer uma regra, um prin
cípio, de ordem geral, coerente e que se compa
tibilize com as demais normas adotadas em rela
ção às demais eleições, tanto para Deputado esta
dual como para Deputado Federal. Era o esclare
cimento que deveria prestar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de ouvir do
eminente Relator explicações a respeito dessa ex
pressão "respeitadas as condições locais".

O SR. PRESIDENTE (Jose Thomaz Nonô)
O nobre Relator, tem a palavra.

O SR. RELATOR (José Richa) -Isso foi para
deixar exatamente, de forma genérica, liberdade
para que as Assembléias, ao elaborarem as Cons
tituições estaduais, fixem normas, respeitadas as
características de cada Estado. Por esta mesma
razão, não acolhi a emenda do nobre Constituinte
José Dutra, porque se restringiria um pouco a
autonomia dos Estados ao elaborarem suas
Constituintes. Entendo que, se na Constituição
Federal começarmos a estabelecer as condições
específicas para que cada Estado flxe para os
seus municípios o número de vereadores, estaría
mos restringindo a autonomia e deixando de dar
a oportunidade para que cada Estado, respeitan
do as condições gerais, possa livremente estabe
lecer esse número. Tenho certeza de que os crité
rios da Assembléia Estadual do Pará, do Amazo
nas e tantos outros Estados de grande dimensão
têm que ser diferentes daqueles fixados para a
Assembléia de São Paulo ou do Rio de Janeiro,
por exemplo. Então, achei que deveríamos dar
um pouco mais de autonomia e de liberdade para
que as Constituições pudessem fixaresse núme
ro, respeitando as peculiaridades de cada Estado
e, consequentemente, de cada município.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago do nobre Constituinte José Dutra se, à
vista das explicações do Relator, mantém o seu
pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- O no
bre Relator me convenceu. Retiro o pedido. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirada. Emenda da Constituinte Lídíce da Mata,
prejudicada.

O art. 16 tem dois requerimentos de destaque,
referentes a emendas aditivas.Nobre Constituinte
José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA-Retiro,
Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirados. Constituinte Carlos Cardinal, Requeri-

mento de Destaque n° 95, referente à Emenda
n° 166, novamente do ilustre Constituinte Vivaldo
Barbosa. (Pausa.) Retirado. (Palmas.) Todas as
emendas são aditivas.

Requerimento de Destaque n- 5, de autoria do
nobre Constituinte DaviAlvesSilva. (Pausa.) Reti
rado. (Palmas.)

Requerimentos de Destaque n- 29 e n° 102,
de autoria do nobre Constituinte Carlos Cardinal,
sobre emendas da lavra do nobre Constituitne
Vivaldo Barbosa. (Pausa.) Retirados. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Sr. Presidente, pela ordem. Já foi votada e apro
vada a questão da realização do plebiscito, e a
preocupação do Constituinte Vivaldo Barbosa é
exatamente no sentido de que se incluísse...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Quero esclarecer que está havendo uma pequena
confusão à vista da abundância de proposições
do Constituinte Vivaldo Barbosa. Esta se refere
à Emenda rr 17, que diz:

"M 17. Acrescente-se alínea ao inciso
DI do art. 17. Serão instituídos os municípios,
divididosem distritos, conselhos distritais co
munitários, integrados por Cidadãos eleitos
nos distritos por voto não obrigatório, não
renumerado, que exercerão competência
que lhes for determinada em lei."

Consulto se V. Ex" mantém este destaque. (Pau
sa.) Retirado.(Palmas.)

Novamente um requerimento de destaque do
companheiro Carlos Cardinal; nova proposição
do Constituinte Vivaldo Barbosa, desta feita con
cernente à Emenda n° 29, que diz:

"Acrescente-se alínea ao inciso IVdo art.
17"

a) A lei ou ato do executivo municipal de
efeitos urbanísticos que importe em altera
ção na paisagem ou no patrimônio histórico,
no meio ambiente, provoque poluição, deslo
camento da população, sobrecarga da infra
estrutura urbana, somente produzirá seus
efeitos se obtiverem maioria dos votos váli
dos em referendum popular", organizado
pela Câmara Municipal, não obrigatório aos
eleitores inscritos no município."

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Sr. Presidente, confundi-me diante do número.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz NonôO
Não há quem não deixe de se confufir. V. Ex'
nã tenha pejo em confessá-lo.

A Mesa assegura a palavra ao nobre Consti
tuinte Carlos Cardinal.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Sr. Presidente, apenas para fazer um esclareci
mento. Já foi prevista e aprovada a questão do
plebiscito. Só não estavam incluídas, efetivamen
te, questões que alterassem a paisagem urba
nística, o patrimônio histórico. Já foi referendada
aqui a questão do plebiscito para decidir instala
ções que pudessem acarretar perigo à vida, dese
quilíbrio ao meio ambiente. Apenas esta era a
preocupação, mas retiro o pedido de destaque,
acreditando na benevolência do Relator em iduir
essas duas situações.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado.

Requerimento de Destaque n° 136. Não há no
requerimento o autor do destaque, mas sendo
o Constituinte MelloReis o autor da emenda, pre
sumo que tenha sido do mesmo Constitumte. Diz
a emenda:

Dê-se nova redação ao item IVdo art. 17.
na forma seguinte:

IV -Organizar e prestar os serviços públi
cos de predominante interesse local, inclu
sive tráfego, sinalização, trânsito e arrecada
ção de multas de trânsito".

Tem V.Ex" a palavra, no prazo regimental, para
sustentação da proposição.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS-Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a preocupação do Re
lator em enxugar o texto é perfeitamente válida,
mas, ao mesmo tempo, nos preocupa a possibi
lidade de o município ficar à mercê das decisões
do Estado para consentimento de algumas prer
rogativas que todos nós, municipalistas, esperá
vamos ver transformadas em realidade. Por isso,
propomos acrescer ao item IV:

"Organizar e prestar os serviços públicos
de predominante interesse local, inclusive
tráfego, sinalização, trânsito e arrecadação
de multas de trânsito."

As informações que temos são de que cidades
americanas arrecadam 30% da sua receita nas
multas de trânsito. O que tem acontecido hoje
é exatamente que o Estado arrecada essas multas
e, na maioria das vezes, o município não tem
qualquer participação. Por isso, a nossa preocu
pação em acrescentar ao texto primitivoessa ob
servação, no sentido de preservar o interesse do
município.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Indagaria se algum dos constituintes deseja enca
minhar em contrário.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, desejo encaminhar em contrá
rio,mas gostaria de dar os esclarecimentos neces
sários. A cidade de Santos, por exemplo, tem o
seu Departamento Municipalde Trânsito, que, por
sua vez,e arca com todas as despesas da sinaliza
ção, recebe muito pouco do fundo nacional e
estadual com a arrecadação de multas. Com os
termos que o Relator colocou, também não con
cordo. Realmente não poderia concordar em tu
do, mas, também da forma como é colocada
esta emenda, tenho a impressão de que seja pior
a emenda do que o soneto, porque correríamos
o risco, nobre Constituinte Mello Reis, passando
para os municípios - pequenos e médios 
os custos da implantação do serviço, de estes
não serem recompensados pela arrecadação das
multas. Entendo a preocupação de V. Ex", mas
faço este reparo para que não levemos o muni
cípio a ter responsabilidade, sendo que ele não
será ressarcido, mesmo com a Constituição ga
rantindo o ressarcimento dessas mesmas respon
sabilidades.

Por isso, manifesto-me contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Concedo a palavra ao Sr. Relator. I

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
preferiria manter o texto tal como está no substi
tutivo,porque, se fosse para incluir tráfego, sinali
zação, trânsito, por questão de eqüidade teria de
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incluir também cemitério, iluminação pública,
parques e jardins. Achei que isso seria óbvio. Para
que mcluir? Entendi que não deveria acolher essa
emenda e que o texto, tal como está no substi
tutivo, fica até mais abrangente. A multa é uma
questão a ser regulada por lei e não peja Consti
tuição. Na medida em que colocarmos algo tão
casuístico, tão dispensável no texto constitucional,
teremos de incluir um rol de competências. E,
como sempre se esquece alguma, estariamos to
lhendo a autonomia dos municípios. Acho que,
da forma abrangente como está o texto, esse dis
positivo atende melhor à autonomia dos muni
cípios.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa considera a questão suficientemente es
clarecida e irá submetê-Ia a votos. Aqueles que
entendem pertinente a inserção das expressões
"inclusive tráfego, sínahzação, trânsito e arreca
dação de multas de trânsito", votarão sim.

Passamos à votação:

(Procede-se à votação.)
Votaram sim os Senhores Constituintes: Aloy

sio Chaves, Chagas Duarte, Chico Humberto, Davi
Alves Silva, Edésio Frias, Eliézer Moreira, Felipe
Mendes, Fernando Gomes, Fernando Velasco,
Francisco Cameiro, Geraldo Melo, Guilherme Pal
meira, Ivo Jersósimo, José Dutra, José Thomaz
Nonô, Lavoisier Maia, LuizAlberto Rodrigues, Luiz
Freire, Mauricio Fruet, Mauro Miranda, Mello Reis,
Paes de Andrade, Paulo Roberto, Sigmaringa Sei
xas, Siqueira Campos, Valmir Campelo, VIlson
Souza e Waldeck Omélas; votaram não os Senho
res Constituintes: Alexandre Puzyna, Anníbal Bar
cellos, Carlos Cardinal, Chagas Rodrigues, Del
Bosco Amaral, Geovani Borges, Jofran Frejat, Jo
sé Maranhão, José Richa, José Teixeira, Marluce
Pinto, Meira FIlho, Mozarildo Cavalcanti Nabor Jú
nior, Nestor Duarte, Renato Bernardi, Ronaldo
Carvalho, Ruben Figueiró e Sérgio Brito.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 28 votos contra 19, a emenda foi rejeitada.

Passaremos, agora, à apreciação do Requeri
mento de Destaque rr 135, de autoria do Consti
tuinte Mello Reis, referente à Emenda n° 483, que
diz:

"Inclua-se o item Vao art. 17 com a seguin
te redação: criar e regular o funcionamento
de Guarda municipal subordinada adrrurus
trativamente ao prefeito municipal."

Concedo a palavra ao Constituinte Mello Reis,
que disporá do prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTEMELLOREIS-Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes. acontece exatamente
o mesmo que ocorreu com a proposta anterior.

O SR. PRESIDEf,TE (José Thomaz Nonô)
Permite-me V. Ex' uma intervenção?

Parece-me que o substitutivo contempla cinco
que seria o sexto em vez do quinto, conforme
sugerido.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS - Exata
mente.

A preocupação de não se fazer constarem, no
texto constitucional, as prerrogativas não comu
mente regulares 11(' 'T1I1l ';-:lpio, hoje, vai. necessa
nernente, imp::.i;·:o J.' ter essas atividades. Asse
gUl0 aos ::: c. C )1. •.••.•nt.:s que os municipios
não poderão an<:>c2ti,oc multas de trânsito, nem
policiar o trãnsito, nem ter sua guarda municipal,

porque o Estado não lhe permitirá isso. "Conti
nuará tudo como antes no quartel de Abrantes".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago se algum Constituinte gostaria de encami
nhar em contrário.

Eminente Relator, gostaria V. EX' de usar da
palavra?

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho que
a emenda não poderia ser acolhida. Ela não foi
sequer aprovada na subcomissão.

Compete aos Estados de acordo com suas con
veniências, suas peculiaridades, criar ou não guar
da urbana. Parece-me que não se trata de matéria
que deva ser incluída na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Considerando a matéria suficientemente...

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem

O Constituinte Adernar de Barros Filho apre
sentou uma emenda idêntica a essa ora apresen
tada pelo nobre companheiro. Informou-nos S.
EX'que em São Paulo, hoje, já existem 120 muni
cípios aproximadamente que contam com polí
cias municipais. Então S. EX'gostaria de ver inse
rida na Constituição essa matéria, para preservar
as polícias municipais já existentes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Gostaria que V. Ex' formulasse a questão de or
dem.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS- Há
uma emenda igual; se porventura ela for apro
vada, a outra automaticamente, deixará de existir.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não há questão de ordem a ser resolvida.

AMesa vai submeter à votação a matéria. Aque
les que entenderem pertinente a inserção do item
69 do art. 17, na forma proposta pelo Constituinte
Mello Reis, ou seja, "criar e regular o funciona
mento de Guarda Municipal subordinada admi
nistrativamente ao Prefeito Municipal", votarão
sim.

Convido o Sr. Presidente a tomar os votos.

(Procede-se ti voteção.)

Votaram SIMos Senhores Constitumtes: Carlos
Cardinal, Chagas Rodrigues, Chico Humberto,
DaviAlves Silva,Edésio Frias, Eliézer Moreira, Feli
pe Mendes, Fernando Gomes, Geovani Borges,
Geraldo Melo, Guilherme Palmeira, Hilário Braun,
Ivo Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra, José
Maranhão, José Thomaz Nonô, Lavoisier MaJa,
Luiz Alberto Rodrigues, LuizFreire, Mauricio Fruet,
Mauro Miranda, Meira Filho, Mello Reis, Paes de
Andrade, Paulo Roberto, Sigmaringa Seixas, Si
queira Campos, Valmir Campelo, Vilson Souza
e Waldec Ornélas; votaram NÃo os Senhores
Constituintes: Alexandre Puzyna, Aloysio Chaves,
Anníbal Barcellos, Chagas Duarte, Del Bosco
Amaral, Fernando Velasco, Francisco Carneiro,
José Richa, José Teixeira, Marluce Pinto, Moza
rildo Cavacanti, Nabor Júnior, Nestor Duarte, Re
nato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Ruben Figueiró,
Sérgio Brito e Gonzaga Patriota.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Algum Constituinte deixou de votar? A Mesa vai
proclamar o resultado: a emenda foi prejudicada:
31 "sim", 18 "não". A Mesa, entretanto, gostaria
de chamar a atenção dos companheiros de Co-

missão para o fato de que não será permitida
a retificação de voto em hipótese alguma. Enca
reço aos Constituintes que prestem atenção na
consignação dos seus voto", para que futuramen
te não venham a arqürr mudanças de voto.

O SR CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- O equivoco foi da Mesa, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaríamos que os Constituintes registrassem
as retificações na hora, porque o nobre Consti
tuinte há de convir que mais vinte e poucos Cons
tituintes foram ouvidos depois de V. EX' e só ao
término da votação é que foi feita a retificação.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Retifiquei na hora, mas a Mesa não ouviu a
retificação e não a anotou.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa encarece a V. EX' que use o microfone
para que possa ouvir a sua retificação.

Requerimento de Destaque n° 54, do nobre
Constituinte Waldec Ornélas. Refere-se à Emenda
n° 59 do mesmo Constituinte

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES - Sr. Presidente, solicitaria a V. EX' que
fizesse a leitura da emenda para que pudéssemos
proceder à votação.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Indago se o autor retirou ou não a emenda. A
mesa encarece novamente aos Srs, Constituintes
que usem microfone.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Trata-se de uma importante proposta
do ponto de vista municipalista, por isso é que
o Presidente da Subcomissão vai defendê-Ia.. ,

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
E V.EX'a mantém?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES - Mantenho-a.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa fará a leitura antes de dar a palavra a
V. EX'

"Acresçam-se ao art. 17 os seguintes pará
grafos:

§ 19 Compete, ainda, ao Município:
1-fomentar a produção agropecuária e

organizar o abastecimento urbano;
Il- implantar programas de construção

de moradias bem como promover a melhoria
das condições habitacionais e de saneamen
to básico da população;

111 - manter, com a cooperação dos Esta
dos, os programas de alfabetização e o ensi
no de 1o grau;

IV- prestar, com cooperação da União e
dos Estados, os serviços de atenção primária
à saúde da população;

V- exercer o poder de polícia de trânsito
nas Vias públicas municipais; legislar sobre
o transporte coletivo urbano, intramunicipal
e arrecadar multas de trânsito - há dispo
sitivos prejudicados nesta proposta;

Vl- promover adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle
do uso e ocupação do solo urbano e rural.

§ 2° Os municípios poderão prestar ou
tros serviços e desempenhar outras ativida
des, mediante delegação do Estado ou da
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União, sempre que lhe forem atnbuídos os
recursos necessários."

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES- Para encaminhar a favor,Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex"a palavra no prazo regimental.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, V. Ex" deve ter notado
e os Srs, Constituintes também que esta emenda
tem um caráter mais genérico, global e algumas
partes de emenda já votada. Mas quero alertar
o Plenário da Comissão da Organização do Esta
do para o fato de que esse assunto diz respeito
ao pleito trazido à Subcomissão dos Mumcípios
e Regiões por todas as organizações oficiais de
Prefeitos, todas as organizações municipalistas,
todas as organizações de Vereadores do Brasil,
sem exceção. O Instituto Brasileiro de Adminis
tração Municipal e uma série de outros organis
mos estiveram aqui, e o temor dessas organi
zações é exatamente no sentido de que, de acordo
com a visão do Relator José Richa, em que o
Municípiopassa a poder tudo, ele continue como
vem sendo tratado pela União:não podendo nada

Algumas coisas fundamentais quero ressaltar
à Comissão, por exemplo: manter, com coope
ração do Estado, os programas de alfabetização
e ensino de lo grau. E a municipalização da ação
de governo e educação feita de acordo com o
princípio de cooperação.

Outro item muito importante: prestar, com a
cooperação da União e do Estado, os serviços
de atenção primária à saúde da população. E
a constitucionalização das ações de saúde mte
gradas de governo. Não há por que, no mesmo
Município, termos um posto de saúde federal, um
posto de saúde estadual, um posto de saúde mu
nicipal. São as tais competências concorrentes
que se procura elimmar através desta emenda.

Por exemplo, no item VI: "Promover adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso e ocupação do solo urbano
e rural". Não há por que se instalar uma usina
de álcool, uma agroindústria na zona rural, e o
Municípionão ser ouvido e ser obrigado a prestar
todo tipo de assistência - inclusivede construção
e preparo de obras públicas, como é tradição
no Brasil - e sofrer uma invasão de sua área,
sem que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura
tivessem sido ouvidas. Ao fazer este depoimento,
ao fazer a defesa desta emenda, gostaria de soli
citar ao Plenário da Comissão da Organização
do Estado a oportunidade para que o pleito muru
cipalista, o pleito que vem à Subcomissão dos
Muninípiose Região, pelas vozesde seus legítimos
representantes, pudesse ter oportunidade de ser
encaminhado á Comissão de Sistematização.
Gostaria que à tese da descentralização fosse rea
lidade, IStoé, pudesse acontecer.

Termino, Sr. Presidente, reafirmando o meu te
mor e o da Subcomissão dos Municípios e Re
giões, ou seja, que o Município podendo tudo,
como diz o Constituinte José Richa, continue na
situação em que está: sem poder nada (palmas)
e, principalmente, que os municipalistas brasilei
ros tenham podados seus pontos de vista.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-.
indago se algum Constituinte quer encaminhar
em contrário.

Concedo a palavra ao nobre Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
insisto mais uma vez no sentido de que procu
ramos elaborar um texto enxuto, sem explicitar
demasiadamente as competências dos Estados
e dos Municípios, exatamente para que eles pu
dessem ter mais autonomia.

Quero dizer ao Constituinte LuizAlberto Rodri
gues, a quem muito respeito, cujo trabalho na
Presidênciada Subcomissão dos Municípiose Re
giões foi dos mais elogiados, que discordo de
sua opinião. Mesmo na atual Constituição - ex
cessivamente centralizadora, desrespeitadora da
autonomia dos Estados e Municípios - quem
quis fazer descentralização o fez.Eu pratiquei isto
O que V. Ex"quer colocar no texto da Constítinçáo,
que me parece, por uma questão técnica, deva
ser o mais sintético possível, já fizemos,na prática,
muito mais do que isto. No exercício do Governo
do Estado, munícípahzer não apenas a atenção
primária à saúde, mas todo o serviço de saúde
pública, e não houve impedimento.

Elaboramos um texto sintético para não atrapa
lhar, porque a Constituição é diferente da lei. A
norma geral da lei é: tudo que não for proibido
está permitido. Na Constituição é exatamente o
contrário: o que não for permitido está proibido
Procurei - este é o espírito do nosso relatóno
- só definir as competências específicas da
Uníão, para dizer o que a União pode realizar.
Tudo aquilo que a Constituição não vedar os Esta
dos e os Municípios podem fazer Acho que aí
há erro apenas de interpretação. Quando não
aceito esta emenda, não quero restringir. Pelo
contrário, quero ampliar a autonomia dos Estados
e dos Municípios. É só por esta razão. Não há
nada de antimunicipalista, porque não há nin
guém mais municipalista do que eu. Em quatro
anos de Governo de Estado, apenas executei, pelo
Estado, o serviço de transporte intermunicipal e
o serviço de energia. Todo o resto foi municipa
lizado, inclusive habitação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A fl\esa entende a questão suficientemente escla
recida e chama atenção apenas para um detalhe:
a Presidência entende prejudicado o inciso V da
emenda em tela, uma vezque houve votação ante
rior.Então a Mesa vai colocar em votação o pedi
do de destaque, a apresentação da emenda do
Constituinte Waldec Ornélas, na sua forma origi
nai, à exceção do inciso V, que diz: "Exercer o
poder de polícia de trânsito nas vias públicas mu
nicipais; legislar sobre transporte coletivo,url:>a~o
e intramunicipal e arrecadar multas de transito .

Esta emenda fOI prejudicada pela votação ante
rior. Mantêm-se os incisos I, lI, Ill, IV e VI, apenas
renumerando-se o VI para V, na forma sugerida
pelo Constituinte Waldec Ornélas. No enten~er

da Presidência ambos perseguem o mesmo obje
tivo, apenas o Constituinte José Richa procura
uma forma implícita de dizer a mesma coisa que
o nobre Constituinte Waldec Omélas houve por
bem explicitar.

Aqueles que acordam na redação proposta pelo
Constituinte Waldec Ornélas votarão sim, e aí
acrescentaremos os parágrafos sugeridos pelo
nobre Constituinte. Os que entendem ser sufi
ciente a redução sugerida pelo Relator votarão
não.

Peço ao Sr. Secretáno que colha os votos.

(Procede-se à votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna, Aloysio Chaves, Carlos Cardinal,
Chagas Duarte, Chagas Rodrigues, Del Bosco
Amaral, EliézerMoreira.Felipe Mendes, Fernando
Gomes, Francisco Carneiro, Geraldo Melo, Gui
lherme Palmeira, Hilário Braun, Ivo Cersósimo,
Jofran Frejat, José Dutra, José Maranhão, José
Thomaz Nonó, LavoisierMaia,LuizAlberto Rodri
gues, Luiz Freire, Marluce Pinto, Mauricio Fruet,
Mauro MIranda, Meira Filho, f4ello Reis, Nabor
Júnior, Paes de Andrade, Renato Bernardi, Ro
naldo Carvalho, Ruben Figueiró, Sergio Brito,Sig
marmga Seixas, Siqueira Campos, Valmir Cam
pelo, VilsonSouza e Waldec Ornélas; votaram não
os Senhores Constitumtes: AnníbalBarcellos, Chi
co Humberto, DaviAlvesSilva,Edésio Frias, Fer
nando Velasco, Geovani Borges, José Richa,José
Teixeira, Morazildo Cavalcanti. Nestor Duarte e
Paulo Roberto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Por 37 votos contra li, foi acolhido o destaque
à emenda do nobre Constituinte Waldec Ornélas.

Sobre a mesa Requerimento de Destaque n°
71, de autoria do nobre Constituinte Edésio Frias,
referente à Emenda rr 97. do mesmo Parlamen
tar:

"Acrecente-se inciso ao art. 17:
Celebrar convênios com outros Municípios

para execução de obras e prestação de servi
ços comuns, proibida a vinculação funcional
em mais de um Município."

Tem V. Ex' a palavra no prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, o Sr. Relator, em todos os momentos,
tem dito que gostaria de fazer uma Constituição
enxuta para que pudesse atender a todas as ne
cessidades. A minha proposição é para que isso
possa acontecer. Os convênios que os Municípios
poderão fazer entre si VdO, e muito, contribuir para
que as regiões metropolitanas não sejam criadas
através de leifederal. Então, pediria aos Srs. Cons
tituintes que reparassem que esse convênio que
poderá haver entre Muncípios iriatrazer beneficios
a todos eles.

Apenas para prestar um esclarecimento: atual
mente, no Rio de Janeiro, alguns Municípios têm
recebido os royalties de petróleo e podenam,
muitas vezes, ajudar OUlJ"OS Municípios pobres,
fazendo convênios. Peço aos companheiros que
observem que essa emenda atenderá a todos os
Municípios do nosso Pais.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Há algum Constituinte que deseja encaminhar
contrariamente? (Pausa.) Tem V. Ex' a palavra
no prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
-Sr. Presidente, não ha nada que vede um Muni
cípio de fazer convênio com outro, desde que
as duas Câmaras Municipal') autorizem. Então,
se não há nada que vede, não há razão alguma
para constar na nova Constíruição essa autoriza
ção. Acho louvávela idéia de se dar oportunidade
de intercâmbio entre os /'<'unicípios, apesar de
que, mais adiante, nos arts. 18 e 19, que estão
destacados, vamos realmente tratar das áreas me
tropolitanas. O comportamento metropolitano é
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uma coisa, uma área metropolitana definida por
lei federal é outra. Então, como os Municípios
podem hoje trocar, desde que autorizados pelo
Legislativo, desde serviços até tecnologia, assis
tência em todos os seus âmbitos, não há por
que se autonzar na Constituição o que já é total
mente permitido.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o Sr. Relator.

o SR. REl.ATOR (José Richa) - Sr. Presidente,
continuo insistindo em que, se a nossa Comissão
quiser discriminar muito, acabará matando a au
tonomia dos municípios e dos Estados. Não há
nada que impeça - como o Constituinte Del
Bosco Amaral mencionou - que dois municípios
estabeleçam convênios e realizem obras comuns.
Se dois municípios quiserem construir uma ponte
na divisa entre os dois, nada os impede. Para
que então colocar isso na Constituição? Vejam
bem, quero agora citar um exemplo através da
emenda que acaba de ser aprovada pelo Plenário
desta Comissão. Estou verificando aqui mais de
talhadamente que, no inciso III dessa emenda se
diz: "Manter o ensino de 1° grau". Percebam a
gravidade disso. Estamos, na realidade, obrigan
do, pela Constituição, o município a ter o encargo
do ensino de 1c grau. Onde é que o município
vai arrumar dinheiro para manter o ensino de
19 grau? Não seria muito melhor deixar generica
mente e permitir que os Estados tenham liberda
de, junto com os seus municípios, da sua organi
zação e ir municipalizando vagarosamente as
questões com mais liberdade? Chamo a atenção
de V. Ex'" para o assunto, porque foi aprovada
uma emenda que quebra, totalmente, o espírito
do relatório como um todo. Amatéria está venci
da, mas quero chamar a atenção para o fato de
que, se quisermos discriminar muito as compe
tências, iremos acabar com a autonomia dos Es
tados e dos municípios.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS- Sr.
Presidente, peço que retire o meu pedido de des
taque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado o pedido de destaque de V.Ex'

Último destaque quanto a esse artigo, de autoria
da nobre Constituinte Marluce Pinto, diz respeito
à Emenda n>501, de autoria do Constituinte Victor
Faccioni.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, solicitaria a V.Ex' a leitura da emen
da do Constituinte Victor Faccioni, porque S. Ex"
não está aqui para explicá-la. Após a leitura, V.
Ex' poderá colocá-la em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)

"Acrescente-se ao substitutivo do Relator,
um novo inciso: "Dispor sobre a remune
ração do funcionalismo municipal".

A Mesa não colocará o destaque em votação
em virtude da manifesta impertinência do tema.
A Mesa não recebe o destaque.

O item seguinte é o art. 18. Três pedidos de
destaques relativos a emenda supressiva. O prí-

meiro é de autoria do Constituinte Israel Pinheiro
Filho, tanto o requerimento de destaque quanto
a emenda. Prejudicado. O segundo é o requeri
mento de destaque, de autoria do nobre Consti
tuinte Jofran Frejat, à emenda do nobre Consti
tuinte Chico Humberto. Há também um pedido
de destaque do próprio Constituinte Chico Hum
berto: "Requer a supressão do substitutivo dos
arts. 18, 19 e 2U".Retirado. (Palmas.)

Requerimento de Destaque n° 203, de autoria
do nobre Constituinte José Teixeira.

A proposição está dividida em dois itens.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma observação. Pa
rece-me que a idéia de melhorarmos o sistema
de gestão da coisa pública no Brasil é preocu
pação de todos nós. E, na verdade, devemos bus
car novos mecanismos para isso. Parece-me ter
havido uma preocupação, nesta passagem do no
bre Relator - agora quem repisa o tema sou
eu, não o Relator - de fortalecer a Federação.
Tenho as minhas dúvidas quanto à aplicação prá
tica do disposto nos arts. 18 e 19, mas entendo
que esse deve ser um esforço que devemos fazer.
Teremos problemas com as superintendências
regionais de desenvolvimento que existem hoje,
como a Sudene, Sudam e Sudeco; acho que tais
regiões de desenvolvimento vão chocar-se com
elas. Após essas ressalvas, retiro o pedido de des
taque por entender que a Comissão específica
que debateu o tema e, posteriormente, o Relator
tiveram mais informações que eu parajulgar. Sub
meto-me à vontade da maioria. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Retirado o Pedido de Destaque rr 61, de autoria
do nobre Constituinte Jofran Frejat, que diz res
peito a uma emenda do nobre Constituinte Nelton
Friedrich. Há também um pedido de destaque,
quanto à mesma matéria, de autoria do nobre
Constituinte Vilson Souza. Concedo a palavra a
S. Ex' para esclarecer a matéria.

O SR. CONSTITUINTEVILSONSOUZA-Reti
ro o pedido de destaque, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) _
Requerimento de Destaque rr 225, também de
autoria do Constituinte Jofran Frejat, que diz res
peito à Emenda de n° 512, do nobre Constituinte
Bonifácio de Andrada.

"O art. ] 8, no seu parágrafo único, passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 18. Para os efeitos de colaboração
administrativa, os Estados Federados pode
rão associar-se em regiões de desenvolvi
mento econômico; os municípios e o Distrito
Federal em áreas metropolitanas.

Parágrafo único. Leicomplementar fede
ral definirá os critérios básicos para o estabe
lecimento de regiões do desenvolvimento
econômico e de áreas metropolitanas na for
ma deste artigo, respeitada a legislação esta
dual."

Pede ainda o nobre Constituinte que se supri
mam os arts. 19 e 20. Indago a V. Ex' se os
mantém.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAI...
_ Sr. Presidente, S. Ex' os mantém e pede que
eu faça a exposição sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa concede a palavra a V. Ex" A Emenda
é a n> 512, que é aditiva ao art. ]8 e supressiva
em relação aos artigos ]9 e 20. Tem V. Ex' a
palavra para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, o nobre Relator José Richa vai
compreender que não posso faltar ao respeito
que tenho por S. Ex"e pela Assessoria que colabo
rou na elaboração desse trabalho que S. Ex' vem
defendendo. Deixei de dar o 32° voto para evitar
texto prolixo, mesmo que bem fundamentado.
Acabei de votar contra a matéria do Constituinte
Mello Reis, só votei a dos Municipios, porque fiz
uma justificativa em relação à saúde e educação.
Gostaria de obter a atenção total do Sr. Relator,
que vem dando autonomia, pela abrangênia de
suas proposições, aos Municípios e Estados; mas,
nos arts. 18, ]9 e 20, ele a retira e, mais ainda,
complica extraordinariamente - como disse o
Constituinte José Teixeira - qualquer aplicação
de recursos. Dou um exemplo: cada região terá
um conselho regional do qual participarão, como
membros natos, Governadores e Presidentes das
Assembléias Legislativas dos Estados componen
tes. O art. ]9 diz:

"As regiões constituídas por Unidades Fe
deradas limítrofes, pertencentes ao mesmo
complexo geoeconômico, são criadas, modi
ficadas ou extintas por lei federal, ratificada
pela Assembléia Legislativa."

Aqui, nobre Relator José Richa, se ficasse sim
plesmente o caput do art. 18 mais o aditivo da
emenda apresentada, deixaríamos para os Esta
dos, para os legisladores, na legislação comple
mentar, na legislação ordinária, a função de esta
belecer os critérios da criação de tudo isso. Real
mente, o espírito que vem norteando o trabalho
de V.Ex"na feitura dos demais artigos, neste caso
inverte-se em 180 graus e passa a criar fatores
complicadores e explicativos, esmiuçando e
criando - concordo com V. Ex" - fatores de
complicação, de restrição. Pediria a V. Ex" que,
quando me respondesse, realmente tentasse con
vencer-me, porque estou convencido que isso de
veria ser extirpado e deixado para a lei ordinâria
ou lei complementar.

O SR. RELATOR (José Richa) - Concordo
com V. Ex', apenas gostaria de incluir aqui só
as microrregiões.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa, antes de dar a palavra ao nobre Relator,
gostaria de chamar a atenção dos Srs. Consti
tuintes, porque, no seu entender, há uma impro
priedade na emenda oferecida pelo Constituinte
Bonifácio de Andrada. Como V. Ex' vai encami
nhar a matéria, gostaria que, com a competência
que lhe é peculiar, aprofundasse a questão. Em
bora a enunciação da emenda do Constituinte
Bonifácio de Andrada se refira apenas ao pará
grafo, na realidade ela altera o caput do artigo.
Este dizo seguinte, na forma do relatório do Cons
tituinte José Richa:

"Para efeitos administrativos, os Estados
Federados e o Distrito Federal poderão agru
par-se em regiões de desenvolvimento eco
nômico."
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o Constituinte Bonifácio de Andrada diz "os
Estados Federados". E deixa ao Distrito Federal
"agrupar-se em área metropolitana". Com a per
seguição de um português escorreito, caracte
rística do Constituinte Bonifácio de Andrada, S.
Ex' substitui a expressão "agrupar-se" por "asso
ciar-se"; então há distinções de forma e de con
teúdo no caput do artigo, não só quanto ao acrés
cimo que fazao parágrafo da expressão "na forma
desse artigo, respeitada a legislação estadual". À
vista dessas considerações, a Mesa pede ...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Tenho uma sugestão conciliatória. Retiraria
não a defesa dos princípios que fIZ, mas das consi
derações que alinhei, deixando que isso fosse
aprovado - logicamente que se for aprovado,
submeter-me-ei à maioria - para que depois o
próprio RelatorJosé Richa, que é o homem com
petente para isso, discutisse na Comissão de Sis
tematização a possibilidade de se enxugar esse
texto, de forma a adequá-lo à sua competência,
ao seu conhecimento.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Quero retiraro destaque porque nele estã Incluído
a municipalização do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A pedido de V. Ex' foi retirado.

Tendo em vista o adiantado da hora, vamos
deixar para o encerramento da sessão as discus
sões complementares.

Requerimento de Destaque n° 114, de autoria
do nobre Constituinte Roberto Freire, à emenda
do Constituinte João da Mata. Prejudicado.

Requerimento de Destaque rr 173, de autoria
do Constituinte Nelton Friedrich, à emenda do
próprio. Prejudicado.

Não há mais destaque quanto a esse artigo.
Passa-se ao artigo subsequente, art. 19. Ao art.

19 há um único requerimento de destaque, do
nobre Constituinte Firmo de Castro. Ausente. Pre
judicado.

Passa-se ao art. 20. Há duas emendas substitu
tivas. Requerimentos de Destaques nOs 179 e 186,
de autoria dos Constituintes Nelson Friedrich e
Vilson Souza, que dizem respeito à Emenda n°
368, de autoria do próprio Constituinte Nelson
Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA- Os
Requerimentos de Destaques noS 365 e 368 são
idênticos e, em função do que já foi colocado
pelo Constituinte Del Bosco e pelo Relator, eu
os retiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE JOSÉ THOMAZ NONÓ
- Os Requerimentos de Destaques nOs 365 e
368 estão retirados.

Passa-se ao art. 21. Há uma única emenda,
com um pedido de destaque supressivo, de auto
ria do nobre Constituinte Aldo Arantes. Prejudi
cado.

Requerimento de Destaque n° 46, de autona
do nobre Constituinte Mauricio Corrêa. Prejudi
cado.

Emendas substitutivas. Requerimento de Des
taque n- 84, de autoria do nobre Constituinte Chio
co Humberto, e também pedido de destaque do
nobre Constituinte MaurícioCorrêa; ambos dizem
respeito à Emenda n° 420, de autoria do nobre
Constituinte MárioMaia.

Pedido de Destaque n° 96, de autoria do nobre
Constituinte Maurício Corrêa. Prejudicado.

Pedido de Destaque n° 154, da lavra do nobre
Constituinte Sigmaringa Seixas - emenda, do
mesmo Constituinte, que diz respeito à Emenda
n° 204. Dê-se a seguinte redação ao § 2' do art.
21 do substitutivo...

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. Ex' pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, a emenda visava a dar ao texto
maior rigor técnico, porque a mim me parece
que a matéria deveria ser tratada por outra Comis
são Temática. O eminente Relator, entretanto,
acolheu uma emenda, salvo engano, da ilustre
Constituinte MárciaKubitschek. Então, em home
nagem à Constituinte Márcia Kubitschek, vou reti
rá-Ia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com os agradecimentos efusivos da homenagea
da passa-se ao Requerimento de Destaque n°045,
de autoria do nobre Parlamentar Francisco Car
neiro. Emenda n° 93.

Dizo seguinte a sugestão do nobre Constituinte:
Inclua-se no art. 21, como aditivo-

"§ 1° A União suplementará o Distrito
Federal com os recursos financeiros que ne
cessitar para a manutenção de seus servi
ços."

Observação: enumere-se os demais parágrafos
deste art. 21, em ordem seqüencial a este artigo
aditado, de tal forma que o art 21 passa a ter
sete parágrafos.

Tem V. Ex' a palavra, no prazo regimental de
3 minutos, para sustentar a proposição.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI·
RO - Sr. Presidente, esse artigo visa a assegurar
a autonomia financeira do Distrito Federal, e eu
o instruo da seguinte forma:

"O DistritoFederal despende de vultosos recur
sos com a manutenção de serviços que são, por
vezes, do Distrito Federal e da União e que, por
vezes, são apenas da União. No entorno da região
geoeconômica, os setores de educação, saúde,
segurança e até meios de comunicação têm for
çado e continuam a pressionar grandes dispên
dios por parte do GDF. Trata-se de uma situação
de fato, da qual o DistritoFederal não tem conse
guido livrar-se.

Acrescento ainda mais que a expansão demo
gráfica do DistritoFederal suscita vultosos investi
mentos nos equipamentos urbanos de infra-es
trutura, educação, saúde e lazer e que a sua popu
lação, hoje de 1 milhão e setecentos habitantes
dentro de treze anos será de 4 milhões de habi
tantes - é constituída de crianças e jovens na
ordem de 50%. Esse fato suscita uma demanda
de empregos que tem como conseqüência inves
timentos de infra-estrutura para a indústria e o
comércio e o setor de serviços, como vetores
geradores de emprego.

Ainda mais, e o mais importante: como sede
da Capital da União o Distrito Federal presta re
quintados serviços aos Três Poderes aqui sedia
dos, às representações diplomáticas, aos visistan
tes ilustres e dignitários.

Observa-se ainda que a população já triplicou
desde a criação do projeto inicial e chegará ao
ano 2.000 quadruplicada; por isso temos que qua
druplicar os setores que fornecem água, esgoto,
energia e transportes de massa, como uma impo
sição de sobrevivência de sua população. E isso
requer vultosos investimentos. Deixar o Distrito
Federal sem ser contemplado explicitamente na
nova Constituição com o direito de suplemen
tação de recursos é inviabilizar inclusive a sua
autonomia financeira.

Chamo especial atenção para o fato de que
a Comissão Afonso Arinos contemplou o Distrito
Federal com esse dispositivo, porque sabia que
os resultados da não contemplação iriam manter
os governadores aqui de pires na mão. Então,
solicitoespecial atenção dos companheiros Cons
tituintes para meu pedido de votação positiva.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Indago se algum dos Srs, Constituintes quer enca
minhar a votação em contrário.

Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Richa)-Sr. Presidente,
se eu não tivesse profunda admiração pelo Consti
tuinte Francisco Carneiro, iria aproveitar-me da
justificativa tão bem elaborada para reconsiderar
a autonomia que acabei de dar, porque S. Ex'
prova pela justificativaque o Distrito Federal não
tem condições de ser autônomo. Mastenho muito
respeito por S. Ex' e, então, vou apenas manter
a minha opinião de que autonomia implica ônus
e bônus. Acho que é preciso manter realmente
essa autonomia. Ela não pode ser ma non trop
po, tem de ser integral. Acho que o DistritoFede
ral, em termos de receita, vai ser até um pouco
privilegiado,porque pelo nosso trabalho estamos
contemplando o Distrito Federal com a possibi
lidade de arrecadação simultânea de todos os
tributos que correspondam aos municípios e aos
Estados. Então tudo isso vai para os cofres do
Governo do Distrito Federal.

De forma que não me parece justo que amplie
mos essa autonomia ainda mais, fazendo com
que o DistritoFederal a tenha plena e, ao mesmo
tempo, a União pague a conta com os recursos
de toda a Nação brasileira.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Só que o Distrito Federal faz serviços que
não são seus.

O SR. RELATOR (José Richa) - Mas, então,
é uma situação de fato. Por isso é que essa área
foiescolhida para ser a Capitalda República.Acho
difícil manter-se a coerência justificando ao mes
mo tempo autonomia e provando que ela não
é possível ser exercitada por falta de recursos.
Então, vamos devolver realmente o DistritoFede
ral à União, para que ela o admimstre e pague
as suas contas. 'Acho que estou sendo coerente
no meu relatório;senão, por uma questão de eqüi
dade, a Comissão terá'de aprovar uma ajuda extra
para todos os Estados, que, neste instante, estão
falidos. '

O SR. PRESIDENTF.' (José Thomaz Nonô)
AMesa entende esclarei da a questão e vaipassar
à votação. r

Aqueles que acordarem em que a União deva
suplementar o Distrito Federal com os recursos
financeiros que necessitar para manutenção de
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seus serviços votarão "sim". Aqueles que enten
derem ser pertinente a forma disposta no substi
tutivo do Relator votarão "não"

Passa-se à votação.

(Procede-se à votação.)
Votaram Sim os Senhores Constituintes: Carlos

Cardinal, Chico Humberto, DaviAlvesSilva, Edé
sio Frias, Felipe Mendes, Femando Gomes, Fran
cisco Carneiro, Geovani Borges, Jofran Frejat,
LuizAlberto Rodrigues, Marluce Pinto, Mozarildo
Cavalcanti,Paulo Roberto, Ronaldo Carvalho,Sér
gio Brito,Sigmaringa Seixas, ValmirCampelo, Jo
sé Carlos Vasconcelos e Humerto Souto; votaram
*Nãoos Senhores Constituintes: Alexandre Puzy
na, AloysioChaves, Anníbal Barcellos, Chagas Ro
drigues, Del Bosco Amaral, Eliézer Moreira, Fer
nando Velasco, Geraldo Melo, Guilherme Palme
nira, Ivo Cersósimo, José Dutra, José Maranhão,
José Richa, José Teixeira, José Thomaz Nonô,
LavoisierMaia, LuizFreire, Maurício Fruet, Mauro
Miranda,MeiraFilho, Nabor Júnior, Nestor Duarte,
Paes de Andrade, Ruben Figueiró, Vilson Souza,
Waldeck Omélas e Márcia Kubistchek.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Dezenove votos contra 27, fica a matéria preju
dicada.

Pedido de Destaque no48, emenda de autoria
do Constituinte Maurício Corrêa. Prejudicada.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS CARDINAL
?r. Presidente, peço a palavra pela ordem.

o O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) _
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. CONSmUINTE CARLOS CARDINAL
Poderíamos ter conhecimento da emenda?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Pois não. Acrescente-se ao art. 21 o seguinte pará
grafo:

"Compete ao Governador do Distrito Federal
propor à Assembléia Legislativa lei que organize
os efetivos da Polícia Civil e Militar e Corpo de
Bombeiros, obedecidos os princípios desta Cons
tituição."

O SR. CONSmUINTE CARLOS CARDINAL
Posso sustentar?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não, está prejudicada.

Pedido de Destaque n° 156, de autoria do nobre
Constituinte Sigmaringa Seixas. Emenda rr 196,
do mesmo Constituinte. Ao art. 21, manda acres
centar o seguinte parágrafo:

"Cabe ao DistritoFederal organizar e man
ter o seu Corpo de Bombeiros Militar"

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, são duas; há a n° 197
também. Poderíamos votar juntamente, porque
uma fala no Corpo de Bombeiros e outra na Polí
cia Civil.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Sim, como não poderíamos colocar em votação
as duas concomitantemente, colocamos uma e
logo em seguida a outra ~., que V.Ex" irá propor
"organizar e manter os netívos e armamentos
de sua Polícia Civil".

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, o substitutivo,ao incluirna com
petência da União "a de organizar e manter".

O SR. PRESIDENl'E (José Thomaz Nonõ) 
A Mesa esclarece a V. Ex" que, nas competências
privativas da União, foi votada, salvo engano, a
manutenção. Peço à assessoria para conferir isto.
É o inciso XIV do art. 8°:

"Art. 8° Compete à União:

XIV- organizar e manter a PolíciaFederal,
bem como as polícias civil e militare o Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal e
Territórios."

O SR. CONSmUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Foi aprovado em globo o substitutivo?

O SR. PRESlDENTE (José Thomaz Nonô) 
Foi aprovado.

Destaque há, mas o substitutivo foi aprovado
em globo. Estão prejudicadas as emendas.

Sobre o art. 22, há apenas um pedido de desta
que, do nobre Constituinte Mozaríldo Cavalcanti,
que diz respeito à Emenda n° 104, de autoria
do mesmo Constituinte. E uma emenda supres
siva: "Suprimam-se o art. 22 e seus parágrafos".
Dizo art. 22:

"Art. 22. A lei federal disporá sobre a or
ganização administrativa e judiciária dos terri
tórios".

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, retiro a pedido de desta
que, por considerá-lo já prejudicado pela votação
anterior, embora continue defendendo a mesma
tese.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Está retirado o destaque.

Art. 23. Pedidos de Destaques noS 213 e 216,
ambos de autoria do Constituinte Jairo Carneiro.
Contemplam emendas do mesmo Constituinte.
Prejudicados.

Passa-se ao artigo subseqüente, art. 24. Reque
rimento de Destaque na 13, supressivo, de autoria
do Constituinte Mozaríldo Cavalcanti. Emenda n°
103, do mesmo Parlamentar: suprimam-se do art.
24 as expressões: "ou em município localizado
em Território Federal". Pelo mesmo motivo fica
prejudicado o Pedido de Destaque na215, de au
toria do nobre Constituinte Jairo Carneiro.

Passa-se ao art. 26. Requerimento de Destaque
na 210, referente à Emenda na 397, subscritos
tanto o requerimento quanto a emenda pelo
Constituinte Eduardo Jorge. Prejudicado.

Requerimento de Destaque rr 217, de autoria
do nobre Constituinte Jairo Carneiro. Dizrespeito
à emenda do mesmo Constituinte. Prejudicado.

Passa-se ao art. 27. Aos artigos 27 e 28 não
houve destaques. Ao art. 29 há um destaque pejo
requerimento de preferência, que já foiapreciado.

Passa-se ao art. 30.
Peço ao nobre Constituinte José Teixeira que

diga qual emenda, pois não tenho sobre a mesa
esse requerimento de destaque, que sequer está
assinado.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - (In
tervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A proposição de V. Ex' diz respeito ao' primeiro
substitutivo oferecido pelo Relator.Será apreciada
por último.

Passa-se ao art. 30. Sobre a mesa requerimento
de destaque do nobre Constituinte Siqueira Cam
pos. Prejudicado.

Requenmento de Destaque na 129, de autoria
do nobre Constituinte José Teixeira. Diz respeito
à Emenda na 228, de autoria do mesmo Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, há uma remissão aí equivocada. Na
verdade, o que interessa me parece ser o texto
e a inclusão de uma determinação constitucional.

Posso dar seqüência?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ TEIXEIRA - A
proposta, Sr. Presidente, é relativa a débitos dos
Estados para com credores externos. A minha
proposta diz que a União assume os encargos
vincendos, concernentes a empréstimos já con
traídos junto a entidades estrangeiras pelo Estado.

A minha proposta é de que a União, que foi
avalista de todos os empréstimos externos dos
Estados, assuma essas dividas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa respeita profundamente o entendimento
de V. Ex". mas é manifestamente impertinente
em relação ao tema proposto. AMesa não recebe
o pedido de destaque de V.Ex'

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ TEIXEIRA - É
manifestamente o quê?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A questão de assunção de encargos é especifica
mente tributária e financeira e não é da compe
tência da nossa Comissão. A Mesa não recebe
o destaque de V.Ex". Considera-o prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.Ex'para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, se a Mesa tem esse entendimento,
deveria ter então encaminhado a matéria à comis
são pertinente, quando a recebeu e não agora.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa não tem esses poderes. A Presidência
tem a atribuição regimental de receber ou não.
V. Ex' ofereceu destaque nos prazos, na forma
como foram conduzidos os nossos trabalhos até
o exato momento em que se encerrou a sessão.
A Presidência está tomando conhecimento do as
sunto e não pode espontaneamente encaminhá
lo. O pedido de destaque oferecido por V. Ex"
foi nesta comissão. Lamento, mas não é possível
recebê-lo.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Siqueira Campos.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, não sei se estou dentro da oportu
nidade, porque havia saido para fazer um lanche.
Desculpe-me, sou humano, não consegui ser má
quina ainda. Saí num momento em que não deve
ria tê-lo feito. Julguei que seria mais adiante exa
minado o problema da minha emenda.

VejaV.Ex", com relação ao pedido de destaque
na 163, procurei suprimir os §§ 3 0

, 40, 5° e 60
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do art. 30 do substitutivo porque a lei mencionada
no § 90 contém ipsis Iltteris tudo o que está
nestes quatro parágrafos. E ainda pediria que esse
destaque fosse votado, por se referir ao mesmo
artigo, conjuntamente com o Requerimento de
Destaque na 161, que, inclusive, foi motivo de
uma conversa minha com o ilustre Relator. S.
Ex' o havia acolhido, dizendo que, quando da
oportunidade, ele daria o seu ponto de vista, por
que se ajustaria melhor, inclusive, à redação que
ele mesmo deu. Faz melhor ajustamento e se
harmoniza mais agora, depois de criados os de
mais Estados, cuja redação repete o que está
contido no Requerimento de Destaque no 161.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Nobre Constituinte, a Mesa é bem testemunha
da abnegação de V. Ex"durante todos os trabalhos
desta comissão, desde o instante em que os traba
lhos se desenrolavam no âmbito das subcomis
sões.

Entretanto, também a Mesa sabe sobejamente
que V. Ex", longe de ser máquina, é parlamentar
bem humano, sensível, trabalhador, diligente e
capaz. Entretanto, a Mesa tem um Regimento.
Lamentavelmente V. Ex' foi atropelado pela coin
cidência entre a submissão de sua proposição
à votação e o momento em que V. Ex' se retirou
do plenário. Mas a Mesa não pode retroagir, sob
pena de abrir um precedente perigoso a todas
as demais votações.

A Mesa entende que a matéria é considerada
vencida e passa à discussão do tema subseqüen
te.

A Mesa vai facultar a palavra ao nobre Relator,
que pretende trazer à consideração dos Srs. Cons
tituintes uma ponderação que me parece perti
nente.

O SR. RELATOR (José Richa) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, membros da Comissão, quero
levantar a seguinte prelIminar: quanto à Seção
I e li, do Anexo 11, de que não nos ocupássemos
da sua discussão nem da sua votação, porque
a matéria é flagrantemente de competência de
outra Comissão, que é a Comissão dos Tributos.

Entretanto, conservamos esses itens no nosso
relatório, porque consideramos um trabalho mui
to bem feito pela Subcomissão dos Municípios
e que, por estar tão bem elaborado, mereceria
ser enviado para a Comissão de Sistematização,
como contribuição da nossa comissão, já que
tratamos dos encargos de Municípios e Estados.
Seria justo que fornecêssemos também algumas
sugestões, já que estamos descentralizando, para
procurar descentralizar também os recursos tribu
tários.

Então, foi nesta condição, como contribuição
nossa, que exaurimos a matéria em termos admi
nistrativos e reconhecemos que era preciso des
centralizar encargos e também recursos tributá
rios.

Esse trabalho, o Anexo 11, Seção [ e li, no meu
entendimento, não deveria merecer perda de tem
po, sendo discutido aqui. Já foi exaustivamente
discutido na Subcomissão dos Municfpios e deve,
tal como está, ser pura e simplesmente encarní
nhado a Comissão de Sistematização, como uma
contribuição, para que ela possa comparar os dOIS
textos; o nosso e o da Comissão de Tributos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINliEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, eu me manifestei a respeito do Anexo
li e tive exatamente o mesmo pensamento que
o nobre Relator. Comungo da opnião dele no
que diz respeito ao zelo e à qualidade do trabalho
que foi aqui produzido.

De maneira que me coloco de acordo com
a opinião do nobre Relator. Entretanto, gostaria
de requerer, para duas propostas minhas, o mes
mo tratamento. A primeira fala que a União assu
me os débitos dos Estados, que também é maté
ria da Comissão Financeira. Parece-me que tam
bém foi feita com muito zelo e propnedade. Da
mesma forma a outra proposta, que proíbe aos
Estados a contração de novos empréstimos.

Assim, Sr. Presidente, já que adotaremos esse
procedimento, apelo para a Comissão e para a
compreensão do nobre Relator, no sentido de
que também adote a mesma posição em relação
às minhas propostas.

O SR. CONSTITUINTESIQUE[RA CAMPOS
Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex"a palavra, pela ordem.

O SR CONSTITU[NTES[QUE[RA CAMPOS
Sr. Presidente, são dois pesos e duas medidas.
Tínhamos dois capítulos dos mais importantes
- Ministério Público e Poder Judiciário - bem'
elaborados, com emendas dos ilustres compa
nheiros da Subcomissão. De forma que, ou esse
anexo é para valer, ou tem que ser retirado. Como
é que vamos remeter isso à Comissão de Sistema
tização? Como projeto? Como proposta? O Rela
tor deveria também ter incluído outros anexos,
os Anexos III e N, referentes ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário da Subcomissão dos Esta
dos

Sei que o Relator é um homem generoso, bo
níssimo, democrata provado, uma pessoa de diá
logo fácil conosco, mas ocorre que ficamos de
vendo algumas explicações aos nobres compa
nheiros que foram autores das emendas, inclusive
ao Constituinte Afonso Arinos, que foi o autor
da emenda do Poder Judiciário e do Ministério
Público e que foi aperfeiçoado longamente pelos
membros da minha Subcomissão. Se vamos fazer
anexos, temos de incluir também o Poder Judi
ciário e o Ministério Público, relativamente àquilo
que aprovou a Subcomissão dos Estados.

Era esta a observação que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Encareço aos nobres Constituintes que aguar
dem. Há quatro pedidos de questão de ordem.
Darei a palavra a todos os que pediram, antes
de decidir a questão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Aloysio
Chaves.

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, estamos-nos
perdendo aqui numa questão de caráter secun
dário. É uma questão que já está resolvida. Em
primeiro lugar, o nobre Relator, como dizna intro
dução do seu trabalho, anexou essa matéria com
um subsídio a ser remetido à Comissão de Siste
matização. Ela se tomou um apêndice do seu

parecer, do seu anteprojeto. A partir do momento
em que votamos aqui o anteprojeto e que ele
foi aprovado, sendo essa maténa suscetível de
votação, o apêndice, o anexo acompanha-a. Não
temos por que agora debruçarmo-nos sobre essa
matéria. Se outros anexos não foram apresen
tados, é uma matéria completamente diferente
dessa, evidentemente. Não temos de discutir se
isso fazia parte do anteprojeto, se fazia parte do
Relatório do nobre Relator. Está mencionada a
natureza da matéria como subsídio, e o seu enca
minhamento à Sistematização pode ser dado pelo
conhecimento. Se a Comissão aprovou o antepro
jeto, ressalvados os destaques e as emendas do
anteprojeto, essa matéria não tem por que, agora,
ser debatida.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o Constituinte Luiz Alberto Rodri
gues, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Considero vencida a minha questão de
ordem, que reflete exatamente o pensamento do
Constituinte Aloysio Chaves. Isso foi votado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Del Bosco
Amaral.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Ouvi atentamente o Constituinte Aloysio Cha
ves, mas quem levantou esta questão agora foi
o próprio Relator. Quem observou? A pergunta
que se faria é a seguinte: há destaques para esses
dois anexos? Não há destaques. Há algum desta
que para esses anexos? Não. Hã destaques? Se
os há, não é tão simples assim. Como sempre,
eles terão de ser apreciados, ou não, dependendo
dos autores desses destaques abrirem mão deles.
Não é uma questão superada, como diz o nosso
companheiro Constituinte Aloysio Chaves. Se há
destaques para esses dois anexos, podemos con
sultar se querem desistir ou não. Agora, quem
levantou o problema, dizendo que esse trabalho
era simplesmente para ser enviado como uma
contribuição - e eu concordo com contribuições
dessa natureza - foi o próprio Relator,

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Felipe
Mendes, pela ordem.

O SR. CONSTITU[NTE FELIPE MENDES 
Estamos discutindo uma matéria subsequente ao
Capítulo das Discussões Transitórias, e eu tenho
um destaque que seria, no caso, se aprovado,
o último artigo do Capítulo das Disposições Tran
sitórias. Já estamos discutindo o que seriam os
anexos. Mas ainda tenho um destaque...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Há várias questões de ordem a serem decididas,
nobre Constituinte Felipe Mendes, e a Mesa ten
tará decidi-Ias. Peço apenas que V. Ex" explicite
a matéria.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
É referente ao Capítulo das Disposições Transi
tórias, não aos anexos. Sugiro que seja colocada
em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Qual é o artigo a respeito do qual V. Ex" levanta
sua questão de ordem?



38 Quarta-feira 1o DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

o SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Seria, no caso, o art. 31. A Emenda rr 2S 0113-9.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô)
A Mesa vai decidir as questões de ordem ofere
cidas.

Peço aos Srs. Constituintes um pouco de aten
ção, não obstante o adiantado da hora, para que
fique bem decidido.

A matéria arguida pelo nobre ConstituinteJosé
Teixeira, quanto à absorção dos débitos. já foi
decidida pela Mesa. É matéria vencida. A Mesa
não volta atrás na sua decisão.

Quanto à matéria argüida em questão de or
dem pelo nobre Constituinte Siqueira Campos,
a Mesa entende que, havendo esta douta Comis
são aprovado o relatório do anteprojeto do Rela
tor, também é matéria vencida, já foi decidida.
Não há o que argiJir.

Os anexos seguem, porque assim está no rela
tório e assim foi aprovado pela Comissão, sob
a forma de contribuição

A terceira questão que se discute é se mereceria
ou não, por parte desta Comissão, a observação
de destaques a matérias concernentes às secções
I e 11 do anexo 11. A linha de raciocínio arguida
pelo Relator é de que, não sendo manifestamente
da competência desta Comissão apreciar e que
isso seguiria única e exclusivamente como contri
buição desta Comissão à Comissão de Sistema
tização ou aos estudos nas fases posteriores, seria
dispensável a apreciação dos destaques quanto
às secções I e 11, uma vez que a esta matéria
não cabem propriamente emendas da nossa Co
missão.

A Mesa decide a questão da seguinte maneira:
entendo ser absolutamente supérfluo discutirmos
os destaques quanto á matéria, que vai seguir
única e exclusivamente como colaboração à Co
missão de Sistematização. Particularmente, até
comungo do entendimento daqueles que dizem,
como o fezo nobre ConstituinteSiqueira Campos,
que essas secções Ie li, do anexo 11, não deveriam
sequer servir como contribuições. Mas curvo-me
diante da decisão já tomada por esta Comissão.

Respeitando, pois esse entendimento, a Mesa
não submeterá à votação dos destaques concer
nentes às secções I e li do anexo li, que seguirão,
como estão, a título de contribuição, para a Co
missão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE DELBOSCO AMARAL
- Peço a V. ex' um esclarecimento. Se por acaso
seguir aqui algum erro crasso, que possa ter sido
visualizado pelo autor de um destaque, quero sa
ber como fica o autor do destaque, se não quiser
ficar embutido, porque ele aprovou tudo, salvo
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Esta não é exatamente uma questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- É um pedido de informação. V. Ex" já decidiu
a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Perfeito. A Comissão de Sistematização foi insti
tuída exatamente como instância revisora, não
apenas para erros crassos', claro que não, mas
para, inclusive,a adequação das várias contribui
ções das diversas Comissões. Entendo que esse
é um caso flagrante, em que as matérias deverão

ser harmonizadas e sistematizadas pela Comissão
específica.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, entendo que toda a matéria que foi
apreciada e votada até aqui, excluindo-se o Anexo
ll, é de responsabilidade de todos os membros
desta Comissão, visto que votamos e aprovamos
todos os dispositivos. A questão de ordem que
levanto, Sr. Presidente, é quanto à responsabi
lidade de matéria contida no Anexo lI.Será ofere
cida à Comissão própria, sob a responsabilidade
de quem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Sob a responsabilidade de toda esta Comissão,
que o aprovou ao aprovar a exposição de motivos
do relatório que integra o substitutivo do Relator,
sob a minha e sob a responsabilidade de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Com a permissão de V. Ex', parece-me proce
dente a questão de ordem levantada pelo nobre
Constituinte Del Bosco Amaral. Há um pedido
de destaque na mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa respeita o entendimento de V. Ex", mas
já decidiu a matéria. Está encerrada esta discus
são. Peço a V. Ex"que não insista nela.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Mas, Sr. Presidente, essa é uma decisão que me
parece incompatível. Há um pedido de destaque
na mesa que não foi submetido à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa decidiu a questeão de ordem, perdoe-me
nobre Constituinte José Teixeira.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA 
Mas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -
V. Ex" poderá, inclusive,ao término dos trabalhos,
registrar a sua insatisfação quanto a uma eventual
decisão incompetente da Presidência, mas a
questão já está decidida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero fazer, então, a ressalva de que
há conteúdo no Anexo II com o qual não estou
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Fica registrada a ressalva de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE DELBOSCO AMARAL
- Quero dizer, realmente, que não participo de
algumas coisas aqui, que são absolutamente in
coerentes.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô)
Perfeito, fica, então, consignada aqui a ressalva
de V. Ex"

Passa-se às emendas aditivas.
Pedido de Destaque rr 12. (Pausa.)
A Mesa gostaria de dar conhecimento aos no

bres Constituintes de que existe sobre a mesa
alguns requerimentos de destaques que dizem
respeito ao primeiro relatório do nobre Consti-

tuinte José Richa. A Mesa entende, entretanto,
que, com o oferecimento do segundo relatório,
após o oferecimento de emendas - e gostaria
de ouvir a manifestação do Plenário - não é
procedente a observação sobre essas emendas
que dizem respeito ao primeiro relatório.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Não houve votação para o primeiro relatório, por
isso essas questões que aí estão precisariam ser
votadas.

O SR. CONSTITUINTE DELBOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Concordo plenamente com o que foi dito pelo
Constituinte AloysioChaves. Não existem primei
ro e segundo relatórios. É melhor esquecer isso.
Existe um relatório que foi submetido à votação,
salvo emendas e destaques. As emendas acolhi
das foram votadas e aprovadas, as outras foram
rejeitadas pelo Plenário, alguns destaques soço
braram e outros venceram. Amaioria vence como
devia vencer; assim foi, democraticamente, até
o fim. Não há, neste momento, por que se falar
em primeiro relatório.Isso,sim, é matéria vencida,
sequer existe.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonô) 
A Mesa submeteu a questão à consideração dos
Constituintes, por um problema: o Ofício GP n"
0983/87, do Exrn" Sr. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte,que foitrazido à Mesa, com
ênfase, por um dos Srs. Constituintes, dizem seu
art. 2', atendendo a uma questão de ordem formu
lada pelo Constituinte MárioAssad, Presidente da
Comissão de Soberania dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher:

2 - "Poderão ser oferecidos destaques
às emendas aposentadas aos anteprojetos
e ao substitutivo do relator, bem como partes
deste e do substitutivo final, se o relator en
tender que deva apresentá-lo. Não serão ad
mitidos destaques aos anteprojetos porque
foram condensados e passaram a integrar
o substitutivo do relator.Não serão admitidas
emendas substitutivas à integralidade do
substitutivo.."

Isso é matéria vencida. Há, então, o entendi
mento uniforme de toda a Comissão de que essas
matérias estão prejudicadas>

Então, consideram-se prejudicadas as matérias
objeto dos Pedidos de Destaques n° 172, 145,
133, 130, 134, 165, 132, 131, 121, 129, 128,
127, 126, 125, 113, 146, 151, 148, 149, 164,
170,168,169,167 e 166?

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSmUINTE NILSO SGUAREZI 
Sr. Presidente, acredito que a prática não corres
ponde à tese de V. Ex", porque foi requerido o
destaque para a Emenda n° 149, de minha autoria.
É sobre o substitutivo. Trata-se do destaque par
cial, propondo à Comissão que aprecie a questão,
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do Estado de Iguaçu. Acho que essa matéria não
está superada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaria de ter em mãos a emenda de V. Ex'
Pediria ao nobre Constituinte que declinasse o
número.

o SR. CONSTITUINTE NILSON SGUAREZI
Número 149.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaria de esclarecer a V. Ex' que ainda vamos
apreciar as emendas que vão tratar especifica
mente da criação do Estado de Iguaçu. Àemenda,
a que V. Ex' alude, "ficam criados os Estados
de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão
do Sul, Juruá, Tapajós, Iguaçu", V. Ex' não se
fazia presente aqui na ocasião da votação desse
tema, que já foi objeto de votação pela Comissão
Quanto ao Estado de Iguaçu, vai integrar exata
mente o lote final de emendas que vamos subme
ter à apreciação do Plenário. Fique V.Ex" tranqüilo
quanto ao objetivo da criação do Estado de Igua
çu.

O SR. CONSTITUINTE NILSON SGUAREZI
Peço desculpas à Mesa, porque estou aqui apenas
para votar a de n° 1.049 e pensei que a minha
emenda estava prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Houve um equívoco por parte de V.Ex",Referi-me
ao Requerimento de Destaque n° 149 e não à
Emenda n° 149, a que V. Ex' alude.

O SR.CONSTlTUINTE NILSON SGUAREZI
Peço desculpas a V.'Ex"e dou-me por satisfeito.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem O meu
destaque refere-se a uma emenda de assunto
aprovado na subcomissão da União e que o nobre
Relator não acolheu. Apresentei novamente na
primeira versão do relatório, uma emenda que
o nobre Relator não acolheu. Então,' gostana de
insitir nesse ponto e destacar, para ser colocada
em votação, a Emenda n° 113-9.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa aguarda que a Secretaria providencie, para
que possamos apreciar a matéria.

A Mesa vai acatar a questão de ordem do nobre
Constituinte Felipe Mendes e colocar em votação
o pedido de destaque relativo a Emenda n° 113-9,
que diz o seguinte:

"A União promoverá, juntamente com os
Estados envolvidos, durante vinte anos, o
aproveitamento econômico do vale do Par
naíba."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Felipe
Mendes, pelo prazo regimental, para sustentar a
sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator e nobres Constituintes,
este dispositivo poderia ser entendido como ma
téria subconstitucional, se não fosse da região
de que trata. Na verdade, desde os primeiros regis
tros da história do que seria naquela época a
capitania e depois província do atual território do
Estado do Piauí, fala-se da necessidade do apro
veitamento do rio Pamaíba e seus afluentes. Não
seria matéria constitucional se a tradição constitu-

cional brasileira, principalmente a Constituição de
1946, já não trouxesse um ato separado do texto
constitucional com dezenas de artigos e dispo
sitivos que não seriam hoje contemplados com
esse entendimento de matéria constitucional.
Além disso 100% praticamente de todo o Estado
do Piauí e uma parte do Maranhão e Ceará são
abranqidos por esse vale. Pelo projeto que acaba
mos de votar, pertence à União, ou é de sua com
petência, a produção de energia, via de transporte,
entre portos marítimos e fluviais, a legislação so
bre águas, energia, navegação fluvial, floresta,
pesca e conservação da natureza.

Sr. Presidente, apenas para encerrar, leio aqui
o final da justificação da minha emenda:

"A região do vale do Pamaíba é tão despro
tegida pelo Govemo que somente uma deter
minação constitucional poderia induzir os in
vestimentos públicos em benefício de uma
população historicamente rnarqinalizada,
que habita reqiào sujeita a secas periódicas,
em .meio a Imensos recursos hídricos, não
aproveitados por quem é constitucionalmen
te competente, a União, posto que é federa!."

O SR. Constituinte Davi Alves Silva - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Gostaria não apenas de reforçar o destaque do
nosso companheiro, Constituinte Felipe Mendes,
mas de confessar aos nobre colegas que conheço
de perto a região, pois se divide com o Estado
do Maranhão. Quero colocar-me solidário a sua
emenda e até pedir a adesão dos companheiros
que nos ouvem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não há questão de ordem a ser resolvida. A Mesa
indaga se há algum constituinte que queira enca
minhar em contrário. O nobre Relator deseja pro
nunciar-se?

O SR. RELATOR (José Richa) - Apenas, Sr.
Presidente para opinar pela rejeição, porque, por
uma questão de equidade, se incluirmos na Cons
tituição federal um dispositivo que preveja o aten
dimento de uma região específica de um Estado
do Brasil, não há por que não considerarmos,
também, por uma questão de justiça, outras re
giões em idênticas condições, como o Vale da
Ribeira, por exemplo, e tantas outras. Não vejo
razão para um tratamento preferencial, prioritário,
na Constituição brasileira, para uma das regiões
dos Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa considera a questão suficientemente es
clarecida e vai proceder à votação. Aqueles que
entenderem ser pertinente a inserção de um artigo
constitucional para dispor sobre o aproveitamento
econômico do vale do Paraíba, na forma sugerida
pelo nobre Constituinte Felipe Mendes, votarão
sim.

O Sr. Secretário colherá os votos.
(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Algum constitumte, titular ou suplente deixou de
votar? Por 29 votos contra 18, a emenda está
prejudicada. Encerrada a votação.

Passamos ao restante das emendas aditivas.
Pedido de Destaque n°8 do Constituinte Mozarildo
Cavalcanti, atinente à Emenda n' 102, que dIZ
o seguinte:

"Enquanto não forem instalados os Esta
dos de Roraima e Amapá, a União os admi
nistrará, observando o disposto em lei e no
artigo 8', alínea "d", do inciso XII e XIII e
alínea "o" do inciso XIX, desta Constituição."

Mantém V.Ex' o destaque? Tem V.Ex'a palavra
no prazo regimental de três minutos, para susten
tar a proposição.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, entendo que. até por
decisão da própria Comissão, cnando os Estados
de Roraima e Amapá, mas dependente de lei com
plementar, enquanto essa lei complementar não
for vetada, dispondo sobre sua organização e ins
talação, acredito que deva existir nas Disposições
Transitórias um artigo que preveja a admimstra
ção desses territórios em fase de implantação co
mo novos Estados pela União.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Richa) - Eu só queria
fazer um apelo no sentido da retirada da matéria
pois se trata do óbvio Se a União, os já está
atualmente, administrando, continuará a fazê-lo,
até que...

O SR. CONSTITUINTE MORAZILDO CAVAL
CANTI- Retiro-o.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Retirado.

Pedido de Destaque n° 10, do nobre Consti
tuinte Morazildo Cavalcanti, relativo à Emenda rr
99, do mesmo autor: "É extinto o Território Fede
ral de Fernando de Noronha pela reintegração
de sua área territorial ao Estado de Pernambuco".
Consulto o nobre Constituinte Morazildo Caval
canti se mantém o destaque

O SR. CONSTITUINTE MORAZILDO CAVAL
CANTI- Sr. Presidente, a minha proposta nova
mente se cinge à tese de extinção da figura de
Territórios Federais. Como a Comissão se pro
nunciou pela sua permanência, retiro o presente
destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa louva a coerência do nobre Constituinte
Morazildo Cavalcanti.

Requerimento de Destaque n' 18, de autoria
do nobre Constituinte Paulo Roberto: "É criado
o Estado de Tapajós". Prejudicado.

Pedido de Destaque n' 21, do nobre Consti
tuinte Jacy Scanagatta. Ausente. É exatamente
a emenda que cria o Estado de Iguaçu, mas está
prejudicada. Há outras emendas que criam esse
mesmo Estado, que serão colocadas em votação:
trata-se exatamente do Pedido de Destaque n'
22, de autoria do Constituinte Hilário Braun, que
diz respeito à emenda do nobre Constituinte Nilso
Sguarezi, que está prejudicada em uma série de
itens, mas não quanto à criação do Estado de
Iguaçu. Vamos ler a sugestão do nobre Cons
tituinte:

"Ficam criados os seguintes Estados: To
cantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do
Sul, Juruá e Tapaiós.,"
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"Item VII: Iguaçu, com desmembramento
de área dos Estados do Paraná e Santa Cata
rina."

§ 1c Asuperfície territorialdos novos Es
tados compreenderá os municípios descritos
no anteprojeto da Subcomissão dos Estados
e na proposta oferecida na Comissão de Or
ganização do Estado.

§ 2° AsAssembléias Legislativasdos Es
tados desmembrados confirmarão, por
maioria absoluta de seus membros, a criação
da nova unidade federada.

§ 3° Negada a confirmação de que trata
o parágrafo anterior, o Tnbunal Regional Elei
toral do Estado desmembrado convocará
plebiscito na área emancipada, dentro de 180
dias da decisão da Assembléia Legislativa,
para decidir, em final instância, sobre a cna
ção ou não do novo Estado."

No que dIZ respeito aos territórios, a matéria tam
bém já está prejudicada. AMesa consulta se existe
mais alguma emenda que diga respeito à criação
do Estado de Iguaçu.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem a palavra V.Ex>

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, V.Ex'leu a proposta de criação
do Estado de Iguaçu. Aí existem discriminados
quais os municípios, como todos os outros fize
ram na Subcomissão dos Estados, pelo menos
o nome daqueles que serão abrangidos? Porque
vou ser muito franco: desconheço qualquer docu
mento nesse sentido, quer o desenho, quer a rela
ção dos municípios. Gostaria de saber se esses
dados constam nesse documento que V.Ex' leu.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Não.

O SR. CONSmUlNTE ADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSmUINTE ADROALDO STRECK
- Fui solicitado por um grupo de Constituintes
do Estado do Paraná a sustentar esse destaque.
Conheço a região e tenho dados para oferecê-los
à consideração deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
V. Ex' poderá ter o privilégio de, no prazo de 3
minutos, sustentar a proposição, mas não para
oferecer novos subsídios. Houve tempo à sacie
dade ...

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Não, a proposição

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
...para que isso fosse feitoà Mesa e à consideração
dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem a palavra V.Ex'

O SR. CONSmUlNTE ALOYSIO CHAVES 
Ouvi na leitura que V. Ex' fez do destaque que
a emenda se refere a dois Estados. Juruá, que
não foi votado, e Iguaçu. No destaque anterior,
pediram uma exclusão, e o autor do destaque
concordou com esse pedido. A matéria não foi
votada. A criação do Estado de Juruá não foi
votada. Agora se renova um destaque para a cria
ção dos Estados de Juruá e de Iguaçu. Só que
essa decrsâo abrange os dois.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) -
V. Ex' poderia reiterar sua questão de ordem?

O SR. CONSmUINTE ALOYSIO CHAVES 
Em um destaque anterior, sobre a criação de Es
tado, o autor desse destaque concordou em ex
cluir da relação o Estado do Juruá Portanto, essa
matéria não foi deliberada, porque ele concordou
em excluí-Ia.Agora, nesse destaque, se faz refe
rência expressa à criação dos Estados de Juruá
e Iguaçu. Essa matéria ainda não foi decidida.
Ela pode ser objeto dessa decisão, porque está
incluída nessa proposta. Temos de deliberar sobre
as duas: Juruá e Iguaçu

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)-
V. Ex" tem razão.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUM - Pa
ra encaminhar, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa vai permitir duas votações, uma vez que
se trata de dois Estados dístmtos AMesa vai sub
meter à votação, primeiro, a criação...

Perdão, a Mesa reconsidera sua decisão e, nu
ma única votação, irá apreciar a matéria referente
aos Estados de Juruá e Iguaçu. Tem V. Ex' a
palavra para encaminhar favoravelmente a propo
sição, pelo prazo regimental de três minutos.

O SR. CONSmUINTE HILÁRIO BRAUM - Sr.
Presidente, como autor do pedido de destaque
- e aqui também está presente o Constituinte
Nilson Sguarezi, autor da emenda -, peço a V.
Ex' que retire desta emenda o Estado de Juruá,
bem como os que já foram votados, no caso,
Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do
Sul e Tapajós.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Nobre Constituinte Hilário Braum, é desneces
sária a retirada, porque os outros Estados já foram
objeto de deliberação por parte da Mesa.

O SR. CONSTITUITNE HILÁRIO BRAUM- Por
esse motivo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Tem a palavra V. Ex' para encaminhar favoravel
mente, como autor do destaque, a criação do
Estado de Iguaçu

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUM - Sr.
Presidente, por conhecer bem a região oeste dos
Estados do Paraná e de Santa Catarina, que
abrange a região desses dois Estados, desde a
formação dos hábitos, dos costumes, da cultura
e da produção, tudo em comum, e sendo uma
região onde encontramos uma densidade popula
cional em tomo de 44 habitantes por quilômetro
quadrado e que fica distante dos centros de deci
são, de Florianópolis e de Curitiba, quase
l.OOOkm, entendemos ser a criação do Estado
de Iguaçu da maior justiça. A população do novo
Estado de Iguaçu vem reivindicando essa medida

ao longo de algumas décadas. Temos conheci
mento - inclusive hoje aqui foi distribuído um
jornal - da história da luta dos que vêm bata
lhando para a emancipação do Estado de Iguaçu.
Por isso, faço apelo a todos os Constituintes para
que votem a favorda criação do Estado de Iguaçu.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
O nobre Constituinte Maurício Fruet havia-se ins
crito anteriormente para se encaminhar contrário
à proposição. Tem o nobre constituinte a palavra
pelo prazo regimental de três minutos.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO FRUET 
Gostaria de fazer uma breve consideração aos
companheiros constituintes no momento em que
se debate a possibilidade de criação do Estado
do Iguaçu Gostaria de louvar o trabalho denotado
e abnegado que vem sendo desenvolvido por al
gumas pessoas. Provavelmente, todos os compa
nheiros foram visitados por uma comissão que
solicitava que fosse aprovada esta pretensão. No
entanto, como deputado pelo Estado do Paraná,
sinto-me na obrigação de prestar alguns esclare
cimentos, deixando a decisão para que cada um
por meio de sua consciência, venha a adotar. Ao
contrário, por exemplo, do Triângulo, do Mara
nhão do Sul, de Tocantins, não existe na região
do sudoeste do Paraná um movimento de partici
pação popular, através das mais representativas
entidades e por parte da população, no sentido
de criação e emancipação do Estado do Iguaçu.
Há vinte anos, essa região do Estado era inóspita,
havia problemas de terras, de falta de assistência
de toda a sorte, e surgiu um movimento muito
vigoroso, naquela época, pleiteando a criação do
Estado do Iguaçu. No entanto, hoje, a situação
é muito diferenciada. Bem lembrou há pouco o
Constituinte Del Bosco Amaral que, por ocasião
da votação na Subcomissão dos Estados, esta
proposta não foi considerada pelos Constituintes.
No entanto fomos surpreendidos, nestes últimos
dias, com a visita desta comissão a que me referi,
porque, na realidade, não existe esse movimento,
esta vontade, essa unanimidade, essa participa
ção popular no sentido de se atingir este objetivo.
Existem outras maneiras para que isso possa ser
alcançado. No entanto, na minha avaliação falta
essa motivação.

O SR. CONSmUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem V. Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, já cumprimos onze horas de
debates e levamos todos, inclusive os proponen
tes do Estado do Iguaçu, muito a sério o nosso
trabalho. Mas lembro também, Sr. Presidente, as
vinte e quatro horas de debates sobre o Estado
de Santa Cruz, das dezoito horas sobre o Estado
do Tocantins e, digamos, de uma sessão majes
tosa sobre o Maranhão do Sul, em que estivemos
onze horas em um clube fechado - e não é
para sermos parcimoniosos - sem alimentação,
sem água, para apreciarmos tudo isso. Sou um
homem muito coerente e não faço as coisas para
agradar ninguém. Hoje, até como vice-líder parti
dário, mas agindo somente como constituinte
nesta comissão, apresentei um pedido de prefe-
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rência para que se votasse antes, e que os casos
polêmicos fossem retirados da pauta para que
fluíssem normalmente os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Pediria a V. EX" que formulasse a questão de or
dem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Pergunto a V. EX" se, não estando instruído
devidamente, sem as adequadas condições eco
nômicas, sociais, sem o nome dos municípios
que serão abrangidos, não seria até melhor que
esta Presidência, ou esta comissão recomendasse
aos proponentes que, com um estudo amplo,
com todas as razões que lhes assistem, apresen
tassem essa pretensão à Comissão de Sistema
tização e não nos levassem a uma votação no
escuro, sem que saibamos quais os municípios
que serão abrangidos pelo futuro Estado. Não
me encontro em condições de votar. Essa é a
questão. Se falhei, se não apresentei uma questão
de ordem, desculpe-me, mas é o que levanto a
V. EX"

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-
V. Ex' já fez a autocrítica de sua fala. Não há
questão de ordem a ser resolvida, O Regimento
é bastante claro. Apenas um orador encaminha
favoravelmente e outro contra. Já foi feito um
encaminhamento favorável e outro contra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Peço escusas a V. EX".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Respondo ao nobre proponente, Deputado Nilso
Sguarezi. A Mesa considera a questão suficiente
mente esclarecida e vai proceder à votação. Per
dão, cassei a palavra do Relator. A Mesa concede
a palavra, pelo prazo regimental, ao nobre Relator.

O SR. REU\TOR (José Richa) - Em home
nagem ao Deputado Del Bosco Amaral, quero
transformar a questão de ordem dele na opinião
do Relator, porque S. EX" foi muito competente
ao justificar realmente que, pelas razões evocadas
pelo Deputado Maurício Fruet, não há nenhum
movimento popular pela cnação do Estado do
Iguaçu na região em que se pretende seja a área
desmembrada. Com os argumentos aduzidos pe
lo Companheiro Del Bosco Amaral de que não
vem o pedido suficientemente instruído, realmen
te não deve ser acolhida a emenda que propõe
a criação do Estado do Iguaçu.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.EX" a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
A emenda anterior do Deputado Jacy Scanagatta,
que é da área, tem a descrição de todos os muni
cípios e o mapa da região. Há um projeto elabo
rado, que foi entregue, e a minha própria emenda
faz referência à área e à descrição de todos os
municípios. Que não seja este o motivo para se
votar contra. Quanto à questão da falta do movi
mento popular, Sr. Presidente, sou eleito por qua
tro mandatos na região, mas nunca em cima do
Estado do Iguaçu - peço o testemunho do nobre
Relator - pedi um voto, nas várias campanhas

que fizemos, em função da-críação do Estado
do Iguaçu. Contudo não posso deixar de reco
nhecer que há quarenta anos de história do Esta
do do Iguaçu, de território cassado pela Consti
tuição de 46. E, até hoje, este movimento existe
permanentemente. Por isto, apresentei essa
emenda. Não posso negar essa possibilidade a
milhares de eleitores meus. O plebiscito dirá se
há ou não esse movimento popular. Apelo para
os Srs. Constituintes no sentido de que possibi
litem a esses eleitores se manifestarem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não há questão de ordem a ser resolvida. Quanto
à proposição anterior, foi prejudicada exatamente
por força da ausência do requerente. A Mesa con
sidera a questão mais do que suficientemente
debatida. Aqueles que se pronunciarem de forma
favorável à criação do Estado de Iguaçu votarão
sim. O Sr. Secretário fará colher os votos. O Cons
tituinte Hilário Braun, nobre autor do requerimen
to de destaque, pediu que se retirasse o inciso
V,aquele que contempla o Estado do Juruá.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES -
V.EX" já decidiu que não se pode retirar a emenda.
De sorte que entendo que temos de votar a pro
posta de criação dos dois Estados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Aobservação do nobre Constituinte é procedente.
Estará em votação a criação dos Estados de Juruá
e Iguaçu. Avista da inserção do tema Juruá, inda
go se algum Constituinte quer encaminhar favora
velmente a questão do Juruá.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, diria que, até atuando contra os
interesses deste Constituinte, V.Ex' não foi ques
tionado na sua decisão, porque se tem mantido
coerente até aqui. Não gostaria de votar esta pro
posta juntamente com a do Juruá. E V. EX" teria,
no meu entendimento, para manter a coerência
da Mesa, que atender ao pedido do Deputado
Hilário Braun e excluir a proposta de criação do
Estado do Juruá, porque ela fOI apreciada pela
Subcomissão da qual fui Relator. Todo homem
público tem de ser coerente. V. EX" já deu uma
decisão neste sentido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaria de responder a V. EX" da seguinte ma
neira. Temos mantido aqui uma coerência abso
luta. A Mesa retroagiu na sua decisão simples
mente ante a argüição procedente, do nobre
Constituinte Aloysio Chaves, de que nós já havia
mos decidido.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Há prejuízo, porque atrapalha a votação. Uma das
propostas já teve um determinado voto favorável
na minha Subcomissão. V. Ex' vai obrigar-me a
ficar em cima do muro, coisa que nunca fIZ na
minha vida. Vou ter que me abster de votar, por
que não vou apreciar uma emenda que já apreciei
antes. Tenho de manter a minha coerência. Então,
a única alternativa que tenho seria a de não parti
cipar dessa votação.

O SR. CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. EX" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTELUIZALBERTO RODRI
GUES - Sr. Presidente, de acordo com o Relator
Aloysio Chaves e com V. EX", é evidente que o
Presidente nada tem a ver com isso. A questão
está na formulação da emenda e do destaque.
É evidente que, mesmo que isso possa causar
desagradável desconforto ao Constituinte Siquei
ra Campos de ter de ficar em cima do muro,
coisa que gostam muito de fazer em Minas Gerais,
S. EX" não poderia responsabilizar o Sr. Presidente
por isso. V. EX" simplesmente tem que colocar
em votação o que tem em mãos. Fazer a repar
tição do destaque da emenda do Constituinte é
procedente para a Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Pela ordem, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jose Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. EX", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, parece-me que, durante a votação
do destaque referente à criação dos Estados, V.
EX" aceitou a retirada do Juruá da emenda. Como
V. EX" aceitou a retirada do pretenso Estado do
Juruá da emenda, parece-me que isto está fora
de questão. Se já retirou uma vez, é matéria venci
da. Não há necessidade de discussão sobre esse
assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não foi objeto de votação a criação do Estado
do Juruá.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT-
V.EX" retirou-o.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Presidência decide manter a votação dos Esta
dos do Juruá e do Iguaçu. Convido os Srs. Consti
tuintes, que eventualmente divergirem, a fazerem
a sua declaração de voto. Convido o Sr. Secretário
a colher os votos.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Indago de V.Ex' se permitirá a votação do Il;luaçu
e, separadamente, a do Juruá.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não. A votação será conjunta, a do Juruá e a
do Iguaçu.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Agora, veja V. EX" a que me está conduzindo e
a todos nós. V. EX" decidiu e retirou o Juruá da
questão. Não tem por que o Juruá voltar, porque
é questão vencida.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Respeito o entendimento de V.EX", mas a questão
está decidida e convido o Sr. Secretário a tomar
os votos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Pa
ra uma questão de ordem. Sr. Presidente, relativa
à votação, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Pois não. Tem V.EX" a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Se
por acaso eu tiver a intenção de votar pela criação
de um Estado e de outro não, como devo pro
ceder?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Receberei o voto de V.EX" favorável a um e con
trário a outro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A matéria está em votação, sob a forma de decla-
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nova, de transposição de parte de um território
de um Estado para o outro.

Na verdade, o Imperador D. Pedro I, que agora
acaba de ter sido também participante da Revolu
ção de 1964, quando tomou sua atitude o fez
com bae no art 2° da Carta Imperial, que, ao
tratar do território nacional, estabelecera:

"Seu território é dividido em províncias,
na forma em que atualmente se acham, as
quais poderão ser subdivididas, quando pedir
o bem do Estado."

O SR.PRESIDENTE(José Thomaz Nonõ) Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Waldec Or
nélas, para encaminhar contra, pelo prazo de três
minutos.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não se pode,
a título de preparar uma injustiça, querer cometer
outra. Na verdade, já demonstrei aqui nesta Co
missão que não remanescem direitos ao Estado
de Pernambuco com relação à área do São Fran
cisco. O que se está querendo criar é uma figura

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, a Comissão de
Organização dos Estados, por decisão soberana
dos seus componentes, criou, na noite de hoje,
diversos Estados. Agora, apresento a proposta,
que já tinha sido aprovada a nívelda Subcomissão
dos Estados, que teve como Relator o nobre
Constituinte Siqueira Campos, da reíncorporação Reconhece o próprio autor da sugestão que
a Pernambuco da antiga Comarca do Rio São o Imperador D. Pedro I, ao desligar a área da
Francisco. Comarca do rio São Francisco do território da

Parece-me que é justo que a Comissão, a exern- Província de Pernambuco, o fez por razões de
pio do que fez com a criação dos novos Estados, segurança interna, que competiam ao Imperador,
faça essa opção, por algumas razões A primeira através do art. 102, que estabelece:
delas é que, em relação à própria criação dos
Estados, não apresenta nenhuma despesa, nem "Provera tudo que for concernente a segu-
prevê, evidentemente, a participação de recursos rança interna e externa do Estado, na forma
da União a essa recuperação. da Constituição."

Por outro lado, essa é uma área que está ha O caráter provisório que se imprimiu à medida
longos anos em pendência entre Pernambuco e não provém da ausência de autoridade constitu
a Bahia, evitando, com isso, que se façam Investi-, cional do Imperador, a ponto de se exigir que
mentos necessários àquela região por parte do 1devesse tal ato ser referendado pela Assembléia
Governo da Bahia, como foi amplamente de- Nacional. Mas tinha um caráter transitório, pelo
monstrado a todos os membros da Comissão, fato de haver, àquela época, a idéia de elaborar-se,
inclusiveao Sr. Relator,SenadorJosé Richa.Além futuramente, um plano geral de organização das
de tudo isso, representa a reparação de um erro províncias do Império.
histórico praticado contra Pernambuco. A Carta de 1889, que proclamou provisoria-

Em 1824, a Comarca foi anexada, provisoria- mente a República, diz que: "as Províncias do
mente, por Decreto de D. Pedro I, ao Estado de Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam
Minas Gerais e, posteriormente, em 1827, ao Esta- constituindo os Estados Unidos do Brasil,assegu
do da Bahia. Pois bem, apesar do caráter provi- rado aos Estados os limites que dispunham ante
SÓflO e em punição a Pernambuco, por conta ríormente.'
da revolução da Confederação do Equador, que De resto, falece razão ao autor da proposição
defendia a República e a Federação, até hoje per- e não corresponde a afirmação de que o Estado
dura essa punição. da Bahia não tem investido na área. Pelo contrário,

O que nos parece, Sr. Presidente, para encerrar, como Secretário de Planejamento tive a oportu
nos poucos minutos que me foi dado defender nidade de coordenar o programa de ocupação
essa proposta, é que não é possível que seja elabo- econômica do oeste. Simplesmente agora rnatu
rada uma Constituição, que vai reparar os erros rou, na Bahia, a possibilidade de se ocupar seu
produto do arbítrio do regime autoritário de 1964, oeste, o que tem sido feito através de um progra
sem que, também, sejam reparados aqueles erros ma muito amplo de ocupação dos cerrados. Com
praticados por força do arbítrio e por ato ínstítu- isso, vamos ter a possibilidade até de resgatar
cional e iníquo do Imperador D. Pedro I. a grande divida que o Estado tem com o seu

Lembro a V. Ex' e aos nobres companheiros, sul, o Santa Cruz.
para ~~ncluir, que a pr?posta. é ~plamen~e ~e- O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) _
mocratIca, porque preve a realízação de plebiscito, O S R I t deseí .~ tar s ?
vejam bem, a ser realizado na área da antiga Co- r. e a or eseja maru es - e.
marca, hoje incorporada à Bahia, onde, evidente- O SR. RELATOR (José Richa)- Quero apenas
mente, o Governo daquele Estado tem muito mais dizer que, na minha interpretação, não cabe à
ascendência do que o Governo de Pernambuco. Constituinte definir essa matéria, uma vez que
O que queremos de fato, Sr. Presidente, embora ficou superada com a Proclamação da República,
sabendo que esse plebiscito será até favorável sepultando a ordem imperial. Portanto, a configu
à Bahia, é que seja corrigido um erro histórico ração dos Estados dada pela primeira Constitui
cometido contra o povo de Pernambuco pelo seu ção Republicana parece-me que superou o pro
movimento Iibertário e afirmativo. blema. Assim, não cabe fazer reviver um ato do

tempo do Império.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
AMesa entende suficientemente esclarecido o as
sunto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fer
nando Gomes para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, queria dar uma explicação, a
respeito do projeto de autoria do nobre Consti
tuinte José Carlos Vasconcelos, sobre a região
do São Francisco ser englobada na área de Per-

Seguem-se os parágrafos. Indago a V. Ex" se
mantém o destaque. Tem V. Ex' o prazo regi
mental de 3 minutos para encaminhar favora
velmente.

ração de voto, evidentemente, Sr. Secretário, tome
os votos dos Srs. Constituintes.

(Procede-se à voteçêo.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Ale
xandre Puzyna, Carlos Cardinal, Denisar Ameiro,
Eliézer Moreira, Felipe Mendes, Francisco Car
neiro, Geovani Borges, Geraldo Melo, Guilherme
Palmeira, Hilário Braun, LavoisierMaia,LuizFreire,
Mello Reis, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Roberto,
Renato Bernardi, Ronaldo Carvalho, Adroaldo
Streck e José Carlos Vasconcelos; votaram não
os Senhores Constituintes: AloysioChaves, Anní
bal Barcellos, Chagas Duarte, Chagas Rodrigues,
DaviAlvesSilva,Fernando Gomes, Fernando Ve
lasco, Ivo Cersósimo, Jofran Frejat, José Dutra,
José Maranhão, José Richa, José Teixeira, José
Thomaz Nonô, Luiz Alberto Rodrigues, Marluce
Pinto,MaurícioFruet, Mauro Miranda,MeiraFilho,
Nabor Júnior, Paes de Andrade, Ruben Figueiró,
Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Siqueira Cam
pos, Valmir Campelo e Waldeck Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Gostaria de dizer que sou favorávela se dividir,
porque todos têm o direito de se emancipar. Mas,
uma vez que foi retirado o Juruá da primeira vota
ção e por não ter conhecimento do problema
do Iguaçu, sou obrigado a votar "não".

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, permita-me fazer a seguinte decla
ração de voto:voto "não" no caso do Iguaçu pelas
razões dos critérios que minha Subcomissão ado
tou e conquanto ao Juruá me abstenho de votar
por considerar a matéria vencida. Muito embora
desejasse votar, a Mesa não me permitiu no mo
mento apropriado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Dezenove "sim" contra 27 "não". Está prejudi
cado.

Sobre a mesa requerimento de destaque, do
nobre Constituinte Edésio Frias, sobre a emenda
do colega José Maurício. (Pausa.) Prejudicada.
Pedido de Destaque n° 50, do Constituinte Luiz
Freire, referente à emenda de autoria do nobre
ConstituinteJosé CarlosVasconcelos. Dizrespeito
à Emenda rr 398-1.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- A emenda de autoria do ConstituinteJosé Car
los Vasconcelos é ampla?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Exatamente. E diz:

"Fica reincorporado ao Estado de Pernam
buco o território correspondente à antiga Co
marca do RioSão Francisco, desligado provi
soriamente da antiga Provincia de Pernam
buco, pelo Decreto n° 7, de julho de 1824,
e, pelo Decreto de 15 de outubro de 1827,
incorporado à Provínciada Bahia, compreen
dendo os Municípiosde Angical,Baianópolis,
Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama,
Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Cari
nhanha, Catolândia, Cocos, Coríbe, Corren
tina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto,Jaborandi, Mansidão, Nova Casa Nova,
Nova Pilão Arcado, Nova Remanso, Riachão
das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana,
Santa Rita de Cássia, São Desidério, Serra
Dourada, Tabocas do Brejo Velho e Wan
derley."
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nambuco. Já foi aprovada a criação do Estado
de Santa Cruz por esta Comissão e, se tivéssemos
que agora aprovar essa proposta do Constituinte
José Carlos Vasconcelos, a mesma seria prejudi
cada forçosamente, porque vários municípios fo
ram aprovados por esta Comissão, como Cocos,
Coribe e outros 12. Como ficaria a situação, tendo
em vista que aprovamos Santa Cruz e agora apro
vássemos outros municípios que são da área de
Santa Cruz? Pediria aos companheiros que anali
sassem essa parte antes de votar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa entende que argui o nobre Constituinte
Fernando Gomes a superposição de áreas, pelo
que pude entender, do Estado de Santa Cruz,
com relação a essa área que se pretende reincor
porar ao Estado de Pernambuco. A Mesa vai sub
meter a matéria à votação, declarando, entretanto,
que, no seu entender, está prejudicada a área
em que há superposição, por força da criação,
primeiro, do Estado de Santa Cruz.Mesmo assim,
a Mesa tomará os votos para deliberação, seguin
do à Comissão de Sistematização se, eventual
mente, for aprovado, com a ressalva de que os
municípios que integram, evidentemente, o Esta
do de Santa Cruz, se criado, não podem ser rein
corporados ao Estado de Pernambuco

Proceda o Sr. Secretário à tomada dos votos.
Para esclarecer, aqueles que admitem a rein

corporação dessa área, com a ressalva, ao Estado
de Pernambuco, votarão sim.

(Procede-se à votação.):

Votaram sim os Senhores Constituintes: Davi
Alves Silva, Del Bosco Amaral, Denisar Arneíro,
Geovani Borges, Geraldo Melo,Jofran Frejat, José
Maranhão, Lavoisier Maia, Luiz Freire, Paes de
Andrade, Paulo Roberto, Siqueira Campos e José
Carlos Vasconcelos; votaram não os Senhores
Constituintes: Aloysio Chaves, Annibal Barcellos,
Carlos Cardinal, Chagas Rodrigues, Felipe Men
des, Fernando Gomes, Fernando Velasco, Fran
cisco Carneiro, Guilherme Palmeira, HilárioBraun,
José Richa, José Teixeira, José Thomaz Nonô,
Luiz Alberto Rodrigues, Marluce Pinto, Maurício
Fruet, Mauro Miranda, Meira Filho, MozarIldo Ca
valcanti, Nabor Júnior, Ronaldo Carvalho, Ruben
Figueiró, Sérgio Brito, Sigmaringa Seixas, Valmir
Campelo e Waldeck Ornélas; e votaram "pela abs
tenção" os Senhores Constituintes: José Dutra
e Mello Reis.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Há algum Senhor Constituinte que não tenha vo
tado? (Pausa.)

A Mesa vai proclamar o resultado:
Votaram sim, treze Srs. Constituintes.
Votaram não, vinte e seis Srs. ConstItuintes.
Abstenção: dois Srs. Constituintes.
Está, então, prejudicado.

O próximo pedido de destaque é do mesmo
Constituinte Luiz Freire, concernente a outra
emenda do Sr. Constituinte José Carlos Vascon
celos.

A Mesa já homologou a desistência, apesar do
protesto do nobre Constituinte José Carlos Vas
concelos.

Está em votação o Requerimento de Destaque
n° 87, do nobre Constituinte Carlos Cardinal: "E
criado o Estado de São Francisco" (Pausa.)

o SR. CONSTITUINTEWALDEC ORNÉLAS
- Como assim, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Desculpe-me. V.Ex-tem razão: "É cnado o Estado
de São Francisco com o desmembramento da
área do Estado da Bahia localizada na margem
esquerda do rio São Francisco" Os municípios
são exatamente os mesmos A Mesa não vai rece
ber o destaque de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, faça-me o favor: ponha-o em
votação. Exijo!Tenha paciência. E uma outra pro
posição. A anterior é para transpor áreas para
outro Estado Esta é para errar novas. Gostaria
que a Mesa fosse coerente...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa aceita como manifestação...

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, V. Ex" tem sido coerente até
agora. Trata-se de proposição de outra natureza.
Gostaria que fosse colocada em votação, contra
a transferência para o Estado de Pernambuco.
Mas pode ser que os Srs. Constituintes queiram
aprová-la. Apelo para V. Ex" no sentido de que
ponha a matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa já considerou sobremaneira conclusiva
a manifestação do Plenário e não colocará a maté
ria em destaque, em que pese à vibrante interven
ção do Constituinte Waldec Ornélas, que é como
um despertar, por volta das três horas da manhã,
dos senhores membros da Comissão.

Está em apreciação o Pedido de Destaque rr'
90, do nobre Constituinte Chico Humberto. (Pau
sa.) Está prejudicado.

Requerimento de Destaque n° 109, do nobre
Constítuinte Juarez Antunes. (Pausa.) Está preju
dicado.

Requerimento de Destaque n" 161, do nobre
Constituinte Siqueira Campos. .

Penso que a matéria já foi discutida. E relativa
ao Estado do Tocantins: "Aplicam-se à criação
e à instalação do Estado do Tocantins às normas
do Estado de Mato Grosso".

O SR CONSTITUINTESIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. Esta
matéria não está prejudicada porque ficou, por
último, para ser apreciada. E ela foi motivo de
um entendimento com o Sr. Relator. Trata-se da
quela redação que o Sr. Relator entendeu ajustar
melhor. De maneira que o ilustre Relator gentil
mente a acolheu por se ajustar bem à redação
de S. Ex'

O SR. RELATOR (José Richa) - É uma ques
tão de redação para redação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Então, havendo aquiescência tanto do proponen
te como do ilustre Relator, a emenda é acolhida.

Requerimento de destaque para a Emenda n°
421/9, do nobre Constituinte Humberto Souto,
que reza: "É criado o Estado de São Francisco,
mediante desmembramento de parte da área do
Estado de Minas Gerais e de parte da área do
Estado da Bahia". Seguem-se as disposições con
cernentes aos municípios que a integram. Estabe
lece a cidade de Montes Claros como a capital
do Estado e os topônimos de municípios do Esta-

do de São Francisco que contenham a expressão
"Minas" serão substituídos por "de São Francis
co".

V.Ex" mantém o destaque? (Pausa.)
Concedo a palavra a V. Ex' pelo prazo regi

mental de três minutos.

O SR CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, se
o nobre Constituinte perrmtír,

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
POIS não. Concedo a palavra a V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, V.Ex" esclareceu que essa nova
unídade a ser criada compreenderia parte da Ba
hia e parte de Minas Gerais. Consulto o nobre
autor do destaque se concordaria em excluir a
parte da Bahia.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Compreendo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Pediria aos Constituintes um pouco de atenção,
uma vez que há um orador com a palavra, o
nobre Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Compreendo a dificuldade dos Srs. Consti
tuintes por já terem aprovado um Estado em que
parte desse Estado compreende o da Bahia, e
estamos propondo a criação de um outro Estado
que abrange a mesma área. Entretanto, a formu
lação técnica deste projeto é imprescindível a es
ses municípios da Bahia, hoje pertencentes, por
aprovação desta Comissão, ao Estado de Santa
Cruz.Mas há formulação de uma estrada de ferro
ligando o Centro-Oeste do País, Brasília, até Porto
Seguro, na Bahia, passando por uma grande faixa
de Minas Gerais, uma reta a Montes Claros, onde
seria o ponto central desse Estado. Há também
a criação de um porto de zona livrenaquela região
para favorecer o desenvolvimento daquela área;
e a instalação de uma universidade federal na
Zona Central do Estado, para complementar seu
desenvolvimento, seu progresso e seu poder de
cornpetição.

Embora compreendendo esse constrangimen
to dos nobres Constituintes, já que os outros pro
jetos foram apresentados antes do nosso, por não
termos requerido a preferência, não podemos
abrir mão do Estado da Bahia, porque é impres
cindível para a complementação do desenvolvi
mento integral e harmoruoso do Estado de São
Francisco.

De maneira que esta é a nossa argumentação.
Aguardamos o apoio de V.Ex'"

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa pergunta se algum dos Srs Constituintes
deseja encaminhar em contrário.

Com a palavra o nobre Constituinte Waldec
Ornélas. V. Ex' vai permitir-me desta feita que
eu lhe conceda a palavra para encaminhar em
contrário ao Constituinte Sérgio Bnto, para que
V. Ex' não tenha o monopólio do encaminha
mento contra.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, não abro mão disso. Não sei
se esse São Francisco é de Assis ou de Pádua.
O fato é que ele não conta com as bênçãos do
Senhor do Bonfim.



44 Quarta-feira 1° DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Sérgio Brito.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO BRITO - Sr.
Presidente, acredito que o nobre Constituinte
Humberto Souto já tenha até me ajudado a ficar
contra a criação do Estado de São Francisco,
pois o mesmo está dentro da área, uma grande
parte, do novo Estado de Santa Cruz. Acredito
que a proposta está prejudicada em função da
área que está dentro do Estado de Santa Cruz.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-Sr. Presidente, apenas para não ficarmal, quero
dizerao Constituinte Sérgio Britoque não tivemos
o propósito de ajudá-lo, mas de ser honestos.
Lamentamos que o nosso projeto tenha entrado
tão tarde. Sabemos do constrangimento e perce
bemos isso pelas palavras do Constituinte Chagas
Rodrigues, mas não podemos abrir mão dos mu
nicípios do Estado da Bahia, porque prejudicaria
o nosso Estado.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES - Só para aduzir esclarecimentos de que
o Estado de São Francisco, que está em votação,
também inclui em sua circunscrição municípios
que pertencem ao recém-aprovado Estado do
Triângulo.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Quero aduzir a informação de que o Município
de Porto Seguro, local onde nasceu o País, onde
foi descoberta a nossa Pátria, é uma cidade tom
bada. O porto não fica em Porto Seguro; a antiga
ferrovia Bahia--Minas vai até Caravelas, que tem
o porto e que precisa ser reativado. De maneira
que o projeto revela, inclusive,o desconhecimen
to sobre a área da Bahia. Só posso entender isso
como uma sindrome da saída para o mar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Não há questão de ordem a ser resolvida.A Mesa
vai colocar a matéria em votação. Aqueles que
apóiam a criação do Estado de São Francisco,
com a ressalva feita, quando da votação anterior,
quanto à superposição de áreas, votarão sim;
aqueles que se manifestarem contrariamente, vo
tarão não.

O Sr. Secretário vai proceder à chamada nomi
nal para colher os votos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS 
Sr. Presidente, V. Ex' me permite uma declaração
de voto?

Vou votar sim, apesar de haver superposição
de áreas, numa homenagem aos esforços do
grande Constitumte Humberto Souto, do Dr. Ex
pedito Mendonça e do Dr.Marley, que têm lutado
demais pelo Estado de São Francisco, que é um
Estado viável. Comprometo-me com S. Ex', se
apresentar projeto de lei complementar, que aju
darei a criar esse Estado.

(Procede-se li votação.)

Votaram sim os Senhores Constituintes: Carlos
Cardinal, DaviAlvesSilva,Denisar Arneiro, Felipe
Mendes, Guilherme Palmeira,Jofran Frejat, Lavei
sier Maia,LuizFreire, MelloReis,MozarildoCaval
canti, Paulo Roberto, Ronaldo Carvalho, Siqueira
Campos, ValmirCampelo e Humberto Souto; vo
taram não os Senhores Constituintes: Alexandre
Puzyna, Aloysio Chaves, Annibal Barcellos, Cha
gas Rodrigues, Del Bosco Amaral, Femando Go
mes, Fernando Velasco, Francisco Carneiro, Ge
raldo Melo,HilárioBraun, José Dutra, José Mara
nhão, José Richa, José Teixeira, José Thomaz
Nonê, LuizAlbertoRodrigues,Marluce Pinto,Mau
ro Miranda, Meira Filho, Nabor Júnior, Paes de
Andrade, Ruben Figueiró, Sérgio Brito,VitorBuaiz
e Waldec Ornélas; e "pela abstenção" os Senho
res Constituintes: Geovani Borges e Maurício
Fruet

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Há algum Constituinte que não tenha votado?
(Pausa)

Quinze votos a favor e 24 em contrário. Preju
dicado.

Requerimento de Destaque rr 58, do Consti
tuinte José Dutra. Retirado.

Requerimento de Destaque n° 57, do Consti
tuinte José Dutra. Retirou diretamente na Mesa.
Prejudicado.

Requerimento de Destaque no 12, do Consti
tuinte Mozarildo Cavalcanti. Trata-se de emenda
supressíva: "Suprima-se do título a expressão "e
Territórios", dentro do princípiojá afirmado". Pre
judicado.

Requerimento de destaque do nobre Consti
tuinte Carlos Cardinal, que dizrespeito à Emenda
n° 21, do Constituinte Vivaldo Barbosa:

"Acrescentem-se os artigos, após o art. 13,
renumerando-se os demais.

"M 14. Os Estados organizarão a De
fensoria Pública como instituição permanen
te essencial à prestação da Justiça pública;
tem como incumbência a postulação e defe
sa, em todas as instâncias, dos direitos dos
juridicamente necessitados."

Segue a discriminação de como deve atuar a
Defensoria Pública. Dispõe que a Defensoria PÚ
blica é dirigida pela Procuradoria Geral da Defen
soria Pública,nomeado pela chefia do Poder Exe
cutivo e, no art. 17, dá as garantias do exercício
pleno ao membro da Defensoria Pública para,
logo a seguir, estabelecer prerrogativas e veda
ções ao exercício da Defensoria.

Concedo a palavra a V. Ex" pelo prazo regi
mental de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Sr Presidente, quando foi tratada aqui a questão
das procuradonas, foram votados dois artigos e
retirou-se da votação o inciso que tratava da assis
tência judiciária. Logo após, pedi uma questão
de ordem, porque não localizávamos essa emen
da e nem identlhcávamos o destaque. Até parecia
que ele não tinha sido feito. Mas, agora, vem o
destaque e, sem dúvida alguma, é matéria muito
importante, porque a Defensoria Pública toma-se,
hoje, uma necessidade, visando basicamente a
restabelecer o prestígio da nossa Justiça e, funda
mentalmente, levar justiça às populações neces
sitadas e carentes da nossa sociedade.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- V.Ex' me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Não há apartes. S. Ex" tem três minutos, sem
direito a apartes.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Não posso ceder um minuto?

, O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
E encammhamento de votação. Se S. Ex' quiser
encaminhar contrariamente, a Mesa terá o maior
privílégioem conceder-lhe a palavra.

Asseguro a palavra a V. Ex' por um minuto
para concluir.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Estava dizendo que a Defensoria Pública, hoje,
se torna assunto de extrema importância, não
apenas para as populações necessitadas. Aqui,
já foi argúida a questão de dar, por exemplo, às
procuradorias a incumbência da assistência judi
ciária. Mas quando um cidadão precisa reclamar
contra o Estado, digamos, vairequerer exatamen
te aos Procuradores do Estado a sua defesa. En
tão, está na hora de fazer esta correção, de se
restabelecer o prestígio da nossa Justiça e levá-Ia
de forma organizada, através de uma carreira, às
populações carentes. Peço aos nobres Constituin
tes que apóiem esta proposta

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Pergunto se algum dos Srs. Constituintes quer
encaminhar em contrário.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR RELATOR (José Richa) - Esta matéria
me sensibillza bastante. Tanto é que, quando a
emenda me chegou às mãos, imediatamente veri
fiquei que não se tratava de matéria da nossa
Comissão e, sim, da Comissão de Organização
dos Poderes. Mas sou tão favorável à idéia que
fuiverificaro substitutivo da Comissão de Organi
zação dos Poderes e notei que lá ela já estava
contemplada. Por esta razão pude tranquiJizar-me
com relação ao não-acolhimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
A Mesa indaga do nobre autor do destaque se
o mantém.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Diante da informação dada pelo nobre Relator,
eu o retiro.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Prejudicado.

Pedido de destaque do Constituinte Carlos Car
dinal, novamente a uma emenda do Constituinte
Vivaldo Barbosa, que acrescenta os artigos, após
o art. 13, renumerando-se os demais. Desta feita
é o art. 14:

"AsAssembléias LegislativasEstaduais te
rão, dentre outras, as seguintes atribuições:
".. censurar o desempenho..."

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Sr. Presidente, esta matéria visa basicamente a
fortalecer o Poder Legislativo: é a moção de cen
sura que, pelo que consta, será aprovada a nível
de Constituição Federal. Naturalmente, o Consti
tuinte Vivaldo Barbosa, antevendo essa aprova
ção, está transferindo às Assembléias Legislativas
Estaduais o poder da moção do voto de descon
fiança aos Secretãrios de Estado.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -
V.Ex"mantém ou retira?

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDlNAL
Retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Tomaz Nonõ)
Retirado.

Do nobre Constituinte Felipe Mendes, com rela
ção à emenda do Constituinte Antônlocerlos Kon
der Reis, que diz o seguinte:

"Restabeleça-se, feitas as indispensáveis
adaptações, o Capítulo III do Substitutivo do
Relator da Subcomissão da União, do Distrito
Federal; da competência comum da União
Federal, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios."

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Concordo com o mérito da emenda, mas tendo
em vista que o relator terá enorme dificuldade
de compatibilizar isso, dado o adiantamento da
hora, retiro a proposta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa agradece a sensibilidade de V.Ex"

Há quatro requerimentos de destaques para a
mesma emenda: dos Constituintes Jofran Frejat,
Nelton Friedrich, Vilson Souza - que já me ha
viam autorizado a suspender - e Ruben Figueiró,
à emenda do nobre Constituinte Nelton Friedrich,
de rr 76, que diz:

"A competência da União não exclui a
dos Municípios para legislar supletivamente
e na defesa e proteção da saúde, produção
e consumo, tráfego e trânsito, organização,
efetivo e instrução de guarda municipaL"

A Mesa entende prejudicada, porque todas as
matérias já foram contempladas na votação de
hoje.

Pedido de Destaque n° 63, do nobre Consti
tuinte Jofran Frejat, da Emenda aditiva n° 171
- onde couber - do mesmo autor:

"Os profissionais liberais formados em es
colas públicas ficam sujeitos à prestação re
munerada de serviço profissional, em local
de interesse do poder público, na forma em
que a lei estabelecer."

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr.Presidente, parece-me da maior importância
estabelecer, para aqueles profissionais liberais
que se formam em escolas públicas, a prestação
de serviços remunerados em local onde o poder
público defina ser essencial seu trabalho. Vemos
hoje que os profissionais liberais se concentram
nas grandes metrópoles, abandonando o interior
do Brasil, onde teriam uma possibilidade muito
grande de prestar seu trabalho e de pagar, com
seu esforço, aquilo que o povo lhes deu. Busca
mos, em outras Comissões, a apresentação desta
emenda, a fim de que, até através da Comissão
de Princípios Gerais, podermos estabelecer uma
compatibilização. Lamentavelmente, não tivemos
sucesso. Felizmente, encontramos na letra n, do
art. 8°, inciso XIX, o seguinte: "Cabe à União a
verificação das condições de capacidade para
exercício das profissões".

Parece-me, Sr. Presidente, que estabelecer isso
como princípio constitucional e, depois, regula
mentá-lo em lei será um beneficio para que se
possa utilizar o trabalho desses profissionais nas

I

áreas mais distantes deste País, tão carente de
profissionais liberais. Peço, portanto, a V.Ex"que
considere a possibJidade de colocar em votação
a emenda, para a qual peço o apoio dos Srs.
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Entendo que a consideração do nobre Consti
tuinte .Jofran Frejat já foi, vamos dizer, o esgota
mento de seu prazo de três minutos para defesa
de sua própria sugestão. Obviamente, V. Ex" a
mantém. Indago se algum dos Constituintes pre
tende encaminhar em contrário. Com a palavra
o Sr. Relator.

o SR. RELATOR (José Richa) - Pensei que,
depois da argumentação do nobre Constituinte
Jofran Frejat, iria S. Ex' acabar concluindo pela
retirada, porque ele próprio justificou aquilo que
caberia a mim justificar: que a matéria não é cons
titucional da forma como está redigida, e que
o art. 8°, inciso XIX, letra n, já contempla que
uma Constituição deve dispor, que é a condição
de capacidade para o exercício das profissões.
Esta emenda, tal como está redigida, sequer é
questão para lei complementar tratar; é, sim, para
lei ordinária. Então, acho que não cabe na Consti
tuição. Na Constituição caberia isso que aqui está
- letra n - e só.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Com as considerações do nobre Relator, vamos
submeter à votação. Aqueles que entenderem
procedente a inserção, no capítulo próprio da nos
sa Carta Magna, do dispositivo sugerido pelo no
bre Constituinte Jofran Frejat, ou seja: "os profis
sionais liberais formados em escolas públicas fi
cam sujeitos à prestação remunerada de serviço
profissional em local de interesse do Poder Públi
co, na forma que a lei estabelecer", votarão sim.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) _
Indago se algum dos Constituintes não votou, titu
lares ou suplentes. Resultado da votação: 13 sim,
26 não. Prejudicada.

Requerimento de destaque, do Constituinte
Edésio Frias, de emenda do Constituinte Adhe
mar de Barros Filho. Prejudicada.

Requerimento de Destaque n° 81, do nobre
Constituinte Edésio Frias, de emenda do próprio.
Prejudicada.

Requerimento de Destaque n" 212, do nobre
Constituinte Jairo Carneiro, de emenda do pró
prio. Prejudicada.

Requerimento de Destaque n° 196, do nobre
Constituinte Vilson Souza. Prejudicada.

Requerimento de Destaque n° 184, do nobre
Constituinte Vilson Souza, de emenda do Consti
tuinte ,Jorge Hage. Prejudicada.

Requerimento de Destaque n° 187, relativo à
emenda do nobre Constituinte Nelton Friedrich.
Prejudicada.

Requerimento de Destaque n° 64, do nobre
Constituinte Jofran Frejat, relativa à proposição
do mesmo que diz:

"Inclua-se, no Capítulo V,o seguinte: a re
presentação judicial e consultoriajuridica do
Distrito Federal competem privativamente a
seus procuradores, cujo ingresso na carreira

depende da aprovação em concurso público
de provas e títulos.

Parágrafo único. Respeitados os direitos,
deveres e impedimentos próprios, previstos
em lei, são assegurados aos procuradores
do Distrito Federal os encargos e garantias,
assim como o tratamento remuneratório atrí
buidos aos membros do Ministério Público."

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, com a aprovação da emenda do
destaque apresentado pelo Constitumte Valmir
Campelo, que aprovou emenda no mesmo senti
do, abrangente para os Estados e o Distrito Fede
ral, retiro a proposta. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Último requerimento de destaque. Nada mais há
sobre a mesa, à exceção do Requerimento de
Destaque n° 153, de autoria do nobre Constituinte
Sigmaringa Seixas, que diz respeito à Emenda
n- 202, do mesmo parlamentar:

"Suprima-se a palavra "distrital", sem
pre que incorporada às expressões govema
dor-distrital e vice-governador-distrital."

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- Sr. Presidente, como o chefe do Poder Execu
tivo dos Estados-membros, o do Distrito Federal
deve designar-se simplesmente governador. O
supletivo "distrital", acrescido pelo substitutivo à
palavra governador, é um peso; não tem nenhum
significado Governador o é nos Estados, nos Ter
ritórios e no Distrito Federal. De modo que a
emenda visa a suprimir a expressão "distrital".

O SR. RELATOR (José Richa) - Acho que,
para a boa técnica da matéria conservo a opinião
de que se deva manter a expressão "distrital",
para estabelecer uma nítida distinção entre gover
nador de Estado, governador de Território e go
vernador do Distrito Federal. Esta é uma termino
logia que ninguém vai empregar. Em qualquer
ofício, em qualquer tratamento que se vá dar,
ninguém vai dizer: Exmo. Sr. Governador Distrital
do Distrito Federal. Para a boa técnica da elabo
ração constitucional, é preciso fazer a distinção.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
- O Constituinte Mauricio Fruet está lembrando
que ele conhece govemador-distrital do Rotary.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
A Mesa considera a questão suficientemente es
clarecida e, ante a disposição do autor de man
tê-Ia, submete a votação.

(Procede-se à votação.)

Votaram sim, os Senhores Constituintes: Anní
bal Barcellos, Carlos Cardinal, Chagas Rodrigues,
Davi Alves Silva; Del Bosco Amaral, Eliézer Mo
reira, Felipe Mendes, Fernando Gomes, Fernando
Velasco, Francisco Cameiro, Geovani Borges, Ge
raldo Melo, Guilherme Palmeira, José Teixeira, Jo
sé Thomaz Nonô, Lavoisier Maia, LuizFreire, Mar
luce Pinto, Maurício Fruet, Mozarildo Cavalcanti,
Paes de Andrade, Paulo Roberto, Sérgio Brito, Sig
maringa Seixas e Valmir Campelo; votaram não
os Senhores Constituintes: alexandre Puzyna,
Aloysio Chaves, Denisar Ameiro, Jofran Frejat, Jo
sé Dutra, José Richa,Luiz Alberto Rodrigues, Mau-
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ro Miranda, Meira FIlho, Mello Reis, Ruben Figuei
ró, Siqueira Campos e Waldec Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por 25 votos favoráveis e 13 contrários, está preju
dicado.

Tem V Ex"a palavra, para uma questão de or
dem.

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDINAL
Sr. Presidente, embora tenhamos votado, e até
analisado com certa exaustão, a matéria - e que
ro voltar à matéria do São Francisco -, devo
fazer aqui um reparo, porque, sem dúvida alguma,
um detalhe pode estar prejudicando o entendi
mento de V.Ex". Permitam-me dizer, apenas para
Ilustrar, que, quando vim para cá, pessoas expe
rientes recomendaram-me muito que prestasse
atenção, porque uma palavra poderia modificar
totalmente o espírito de uma votação. Veja V.Ex'
a que detalhe chegamos. Não se trata, aqui, de
uma palavra; é a questão de uma única letra,
porque aqui foram pedidos destaques para votar
a criação de dOIS Estados: o Estado de São Fran
cisco e o Estado do São Francisco. Portanto, a
diferença é apenas de uma letra, mas, no caso
em questão, o Estado do São Francisco não tem
área superposta com a de nenhum outro Estado,
ficando totalmente contido dentro do território da
Bahia. Acho que passou o detalhe da letra, aí,
porque foi reprovada a criação do Estado de São
Francisco, que tinha área em Minas Gerais e na
Bahia, enquanto o Estado do São Francisco se
situaria apenas na Bahia.

Faço este reparo...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa recebe a ponderação de V. Ex', mas, em
termos práticos, como em ambos os casos foi
rejeitado, não há, na realidade, questáo de ordem
para dirimir.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, aproveitando a doce dureza,
ou firmeza, que observei hoje em V.Ex', na condu
ção de nossos trabalhos, pediria que V.Ex', dentro
daquela reclamação que este Constituinte e ou
tros levantamos aqui, sobre aquela matemática
esdrúxula de a metade de 59 ser 32, ao fazer
o relatório final dos trabalhos desta Comissão,
fizesse comunicação ao Sr. Presidente da Consti
tuinte e à própria Assembléia Nacional Consti
tuinte do nome dos Líderes - que não sei de
que partido são - que deixaram de cumprir sua
obrigação de indicar os que deveriam integrar
esta Comissão.

É o pedido que faço a V. Ex", em questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Entendo que, na realidade, se trata de uma recla
mação. A Presidência encaminhará ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, em instru
mento autônomo, o justo reclamo de V.Ex' que,
tenho certeza, não é só de V. Ex', mas também
de todos nós.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem V.Ex"a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Estamos chegando ao finalde mais uma etapa
deste processo de elaboração da nova Consti
tuição. Quero congratular-me com V. Ex" pela
forma como dirigiu os trabalhos e também com
o Sr. Relator, que conseguiu realizar um admirável
esforço de síntese, que, sem dúvida, melhorou
o que veio das Subcomissões.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, gostaria tam
bém de lamentar que esta Comissão tivesse ma
culado o seu trabalho com a violência cometida
contra o território da Bahia. São lamentáveis as
superpostas, contínuas e sucessivas tentativas de
grilagem do território baiano, que aqui se registra
ram. Tenho certeza de que o Plenário haverá de
corrigir este erro aqui cometido, que é uma violên
cia contra a história e contra o futuro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não há, nobre Constituinte Waldec Ornélas, ques
tão de ordem a ser decidida, mas há, inequivoca
mente, uma grande lição para todos nós. Nesta
Casa, a primeira lição que todos recebemos é
a de absoluta tolerância ao respeito da opinião
alheia. V. Ex' tem todo o direito de espernear,
mas a maioria acolheu a criação do Estado de
Santa Cruz

Não há, a rigor, mais nenhuma questão de or
dem a discutir. Havendo vencido esta importan
tíssima etapa da feitura da nova Constituição gos
taria de franquear a palavra a qualquer dos Srs.
Constituintes que dela queiram usar, já não mais
em matéria de votação.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Felipe Mendes
e, logo em seguida, o Constituinte Siqueira Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Compreendo perfeitamente as razões dos Srs.
Constituintes que votaram contrariamente à mi
nha proposta de n° 113, e acato essa decisão,

-mas me apresso a pedir, desde já, o apoio de
todos para o projeto de lei comum, ordinária, que
oportunamente irei apresentar. Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Siqueira Cam
pos.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, chego ao final destes trabalhos
com a tranqüilidade de quem cumpriu o dever
e com a alegria de ter estado em meio de amigos,
homens públicos do maior nível, que estão pres
tando relevantes serviços ao País. Dentre esses
homens públicos destacam-se V. Ex' e o digno
Relator, que conduziram os trabalhos da forma
mais democrática e mais correta. Chegam ao seu
final sorridentes e felizes por verificar que não
há, absolutamente, qualquer questionamento re
lacionado com as decisões, seja de V. Ex', na
Presidência, seja do nobre Relator, quanto ao seu
substitutivo, que, muito bem elaborado, levará,
sem dúvida alguma, à Comissão de Sistemati-

zação e, tenho certeza, ao Plenário, uma contri
buição valiosíssima para que a nossa Constituição
corresponda aos anseios da Nação.

Minhas congratulações a V.Ex' e ao nobre Rela
tor. Se já os admirava antes, a admiração cresceu
muito. Apesar da humildade e da modéstia do
orador, permita-me dizer que a amizade, daqui
para lá é muito grande. Tenho certeza de que
sou correspondido, embora o grau do meu mere
cimento seja muito pequeno. Vou fazer tudo para
honrar a amizade dos nobres amigos que presi
diram esta Comissão e relataram os trabalhos
que vão mandar à Comissão de Sistematização.
Obrigado a todos os compamheiros deste Plená
rio que nos apoiaram. Meus agradecimentos a
todos por terem votado e apoiado a grande causa
do povo nortense de Goiás, o Estado do Tocantís,
pela colaboração que deram, na Subcomissão
dos Estados e neste Plenário, para que o incompe
tente Relator da Subcomissão dos Estados não
se saísse tão mal e pudesse vir à tona a sua indi
gência intelectual. Graças a Deus, não demonstrei
o nível de indigência que carrego devido à colabo
ração dos companheiros, do Constituinte Chagas
Rodrigues, de V.Ex"e do nobre Relator, que dirigi
ram a Subcomissão do Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Concedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
José Richa.

O SR. RELATOR (José Richa) - Não quero
mais ocupar o tempo de V. Ex" depois de 12
horas e meia de discussão. Imagino que todos
estejam ansiosos para o merecido repouso. Mas
não podia deixar de dizer, finalmente, duas palavri
nhas para expressar a grande alegria, grande hon
ra e grande prazer que tive em trabalhar com
os membros desta Comissão. Foi um trabalho
extraordinariamente bem feito, fruto do esforço
de cada um. Os trabalhos das Subcomissões fo
ram admiravelmente bem feitos e o trabalho do
Relator na Comissão Temática ficou extrema
mente facilitado.

Gostaria de agradecer, sobremaneira, a defe
rência com que fui honrado pelos nobres compa
nheiros da Comissão. Muito obrigado. Foi uma
honra. Vamos continuar trabalhando juntos agora
um pouco dispersos, mas, de qualquer forma,
o ambiente que reinou nesta Comissão serviu de
exemplo para que continuemos nos esforçando
para que este Pais tenha, na verdade, uma grande
Constituição. Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Presidência gostaria, sem esgotar o prazo regi
mental de 3 minutos, de fazer suas considerações.

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer,
penhoradamente, ao corpo de funcionários que
assessorou esta Comissão, quer a nível das Sub
comissões, quer nesta Comissão. (Palmas.) Pres
tamos esta homenagem na pessoa do Edson,
que tão diligentemente nos assessorou em todos
os trabalhos. (Palmas.)

Em segundo lugar, a Presidência gostaria de
agradecer as considerações elogiosas dirigidas
por todos companheiros à Mesa. Não são do Pre
sidente, mas da Mesa. E dizer que isso se deveu,
antes de tudo, ao clima de diálogo, de fratemidade
que presidiu todos os nossos trabalhos mérito
maior ao nosso Relator, que procurou, em todos
os instantes, a maneira harmônica de conduzir
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os trabalhos. E, por último, quer ressaltar, com
um pouco de modéstia - não do Presidente,
mas modéstia de todos os membros desta Comis
são - que conseguimos terminar primeiro o rela
tório, o substitutivo definitivo e concluir a votação
desse trabalho. E o que é mais importante: aqui
não se praticou, na realidade, a corrida por quem
chega primeiro. Esse chegar primeiro foi tão-so-

mente uma decorrência da maneira harmônica
e diligente com que todos se comportaram nesta
Comissão. Terei o prazer de, amanhã, provavel
mente à tarde, levar ao Presidente da Comissão
de Sistematização o relatório produzido. Visto que
poucas modificações sofreu o relatório do Consti
tuinteJosé Richa. Dizendo, pois dessa nossa satis
fação, queremos declarar encerrados os trabalhos

da Comissão de Organização do Estado, convi
dando a todos para amanhã, às 15:00h, nos
acompanharem na entrega do texto definitivo ao
Exrn" Sr. Presidente da Comissão de Sistema
tização. Está encerrada a sessão. (Palmas.) E,
para constar, eu Edson Nogueira da Gama,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
publicada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Comissão da Organização do Estado - Anexo da Ata de 12-6-87

Correspondência Recebida

SUMÁRIO

Data Origem/Ofício N° Assunto Destino

1°-6 Presidente da ANC - Of, GP 331/87 Decisão sobre apresentação de emenda Presidente
ao Substitutivo oferec. p/Relat.

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 854/87 Relator

2-6 Presidente da ANC- Of. SGC 857/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of SGC 859/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 861187 Encaminha Sugestões Relator

2·6 Presidente da ANC - Of, SGC 865/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - of. SGC 867/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of SGC 875/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 877/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC Of. SGC 890/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC Of. SGC 894/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 905/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 911/87 Encaminha Sugestões Relator

2·6 Presidente da ANC - Of. SGC 928/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 931/87 Encaminha Sugestões Relator

2-6 Presidente da ANC - Of. SGC 939/87 Encaminha Sugestões Relator

4-6 Presidente da mc - Of. SGC 952/87 Encaminha Sugestões Relator

4-6 Presidente da ANC - Of. SGC 957/87 Encaminha Sugestões Relator

5-6 Líder do PDT - Constituinte Brandão
Monteiro - Of. 83187 Indicação de membros para Comissão Presidente

5·6 Líder do PDT - Constituinte Brandão
Monteiro Of. n° 84 Indicação de membros para Comissão Presidente

8-6 Presidente da ANC - Of. SGC 966/87 Encammha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da ANC - Of. SGC 974/87 Encaminha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da ANC - Of. SGC 991/87 Encammha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da ANC - Of. SGC 1010/87 Encaminha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da ANC Of. SGC 1031/87 Encaminha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da mc Of. SGC 1038/87 Encaminha Sugestões Presidente

Presidente da ANC - Of. SGC 1051187 Encaminha Sugestões Presidente

8-6 Presidente da ANC - Of. SGC 1054/87 Encaminha Sugestões Presidente

9-6 Presidente da mc - Of. SGC 990/87 Sobre votação do Substitutivo Presidente

5-6 Presidente da mc - Of. SGC 1061187 Encaminha Sugestões Presidente

5-6 Presidente da ANC - Of. SGC 1083/87 Encaminha Sugestões Presidente

5·6 Presidente da ANC - Of. SOC 1096/87 Encaminha Sugestões Presidente

5-6 Presidente da ANC - Of SGC 1099/87 Encaminha Sugestões Presidente

5-6 Presidente da ANC - Of. SOC 1119/87 Encaminha Sugestões Presidente
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS

PODERES E SISTEMA DE GOVER.
NO

SUBCOMISSÃO DO PODER EXECU
mo

Termo de Reunião
12·5-87

Às dez horas e trinta minutos do dia doze de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, presentes
os Srs. Constituintes: Albérico Filho (Presidente),
Bonifácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Eduardo
Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Humberto
Souto, José Fogaça, Jutahy Júnior, Mauricio Pá
dua, Miro Teixeira, Costa Ferreira e Ruy Bacelar,
o Sr. Presidente entregou aos Srs. Constituintes,
membros desta Subcomissão, avulso do antepro
jeto elaborado pelo Sr. Relator, Constituinte José
Fogaça. E, para constar, eu, lole Lazzarini, lavrei
o presente Termo de Reunião que vai por mim
assinado.

3' Reunião Extraordinária
realizada em 15 de maio de 1987

Às doze horas e vinte minutos do dia quinze
de maio de mil novecentos e oitenta e sete, reu
niu-se a Subcomissão do Poder Executivo, em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos. Compareceram os Senhores Constituintes:
Albérico FIlho (Presidente), Enoc Vieira,Erico Pe
goraro, Expedito Machado, Humberto Souto, José
Fogaça, Leur Lomanto, Maurício Pádua, Costa
Ferreira, João Paulo e José Geraldo. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente, dando início
aos trabalhos, solicitou à Secretária que proce
desse à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. Não havendo
quem quisesse fazer uso da palavra para discutir
o anteprojeto do Sr. Relator, o Sr. Presidente en
cerrou a reunião às doze horas e vinte e dois
minutos, antes convocando outra para o dia de
zesseis e outra para o dia dezessete próximo, às
dez horas dando cumprimento ao disposto no
§ 10 do art. 17 do Regimento Intemo da Assem
bléia Nacional Constituinte. As notas gravadas,
depois de traduzidas, passarão a integrar a pre
sente Ata. E, para constar, eu, lole Lazzarini,Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - De
claro aberta a reunião. Não havendo dos inscritos
nenhum presente para que se prossiga com a
reunião de díscussões, aproveito a oportunidade
para convocar duas reuniões extraordinárias, para
dar continuação às discussões, uma no sábado
e outra no domingo, ambas às 10:00h.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a reunião.

Termo de Reunião - 17 de maio de 1987

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezes
sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete,
presentes os Srs. Constituintes: Albérico Filho
(Presidente), Cesar Cals Neto, Dalton Canabrava,
Enoc Vieira,Humberto Souto e José Fogaça, dei
xou de reunir-se, por falta de quorum, a Subco-

missão do Poder Executivo, convocada para dis
cutir o anteprojeto do Sr. Relator José Fogaça,
nos termos do § 10 do art. 17 do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, lole Lazzarini,lavrei o presente Termo
de Reumão que vai por mim assinado.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL

PARTIDÁRIA E GARANTIAS
DAS INSmOlçÓES

4' reunião, realizada
em 28 de maio de 1987

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de relações Exteriores, reuniu-se a Comissão da
Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das
Instituições, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Jarbas Passarinho, com a presença dos
seguintes Constituintes: Hélio Rosas, Lídice da
Mata, Saulo Queiroz, José Camargo, Waldyr Pu
gliesi, Ottomar Pinto, José Freire, Rachid Salda
nha Derzi, Paulo Ramos, Nelton Friedrich, Fausto
Fernandes, Arnaldo Martins, Asdrúbal Bentes,
Furtado Leite, Paulo Delgado. O Sr. Presidente,
tendo em vista a falta de quórum, submeteu aos
presentes a sugestão de suspender a reunião para
reiniciar às quinze horas. Aprovada. Reaberto os
trabalhos, compareceram ainda os senhores
Constituintes José Genoíno, Lélio de Souza, Pris
co Viana, Edvaldo Gonçalves e Moema São Thia
go; o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr.
Constituinte Nelton Friedrich, que expôs sobre
o anteprojeto da Subcomissão da Garantia da
Constituição, Reforma e Emendas. Logo a seguir
foi aberto o debate, do qual participaram os Srs.
Constituintes Paulo Delgado e Paulo Ramos. Para
deixar registrado que o Sr. Constítumte Nelton
Friedrich foi muito democrático no seu parecer,
usou da palavra a Constituinte Moema São Thia
go. Pedindo a palavra, o Sr. ConstituinteJoséAgri
pino apresentou a sugestão de se modificar o
roteiro dos trabalhos, a fim de permitir que o Sr.
Relator apresente um parecer preliminar sujeito
a emendas pelos membros da Comissão, a exem
plo do ocorrido com a Comissão da Ordem Eco
nômica (anexo). O Sr. Constituinte Prisco Viana,
Relator da Comissão, contestou a sugestão apre
sentada por a mesma infringir o disposto no Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte. O
Sr. Presidente, em resposta a sugestão apresen
tada, propôs que a mesma fosse submetida à
votação em uma próxima reunião, por não haver
número suficiente para deliberação (maioria ab
soluta) e tratar-se de matéria polêmica, o que
foi acatado pelo Sr. Constituinte José Agripino,
autor da proposta. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, convo
cando para o próximo dia 29 do corrente, às nove
horas e trinta minutos, no mesmo local, destinada
a discussão dos anteprojetos. E, para constar, eu,
Sônia de Andrade Peixoto, Secretária da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.

ANEXO À ATA DA 4" RE{JNIÃO DA CO
M/SSÃOpA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
PARTlDARIA E GARANTIASDAS INST/T{JI
ÇÓES, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE
1987, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
A{JTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE

Presidente: Constituinte JarbasPassarinho
Relator: Constituinte Prisco Wana

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como é do conhecimento da Casa, haverá, hoje,
uma sessão do Congresso Nacional destinada a
homenagear a memória do saudoso Senador
Teotônio Vilela. Em conseqüência, estamos sem
quorum e a Comissão de Sistematização tam
bém levantou.os seus trabalhos para associar-se
a essa homenagem.

Por sugestão dos companheiros, particular
mente do nosso Relator, que hoje deveriamos
ouvir, vamos deixar de abrir a reunião, primeiro,
porque não há quorum regimental e, segundo,
porque poderíamos fazê-lo de maneira informal,
mas estariamos criando um problema. De ma
neira que vamos submeter aos Srs. Constituintes
a idéia de fazer uma nova convocação para hoje
às 15 horas, neste mesmo local. Ê claro, isso
transgride o Regimento Interno da Constituinte,
mas tem sido uma norma que as comissões se
reúnam também à tarde, e nós mesmos estamos
sendo atropelados por uma sessão do Congresso
Nacionel que se faz pela manhã, quando a manhã
é destinada aos trabalhos das comissões.

Se não houver objeção, marcaremos a reunião
para hoje à tarde, para o prosseguimento dos
nossos trabalhos, às 15 horas, neste mesmo locaI.
(Pausa.)
. Diante do silêncio de V. EX", entendo que há

assentimento.
Está suspensa a reunião.
(Suspensa às 1Ohoras e 30 minutos, a reunião

é reaberta às 15 horas e 30 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ha
vendo número regimental, declaro reabertos os
trabalhos da Comissão da Organização Eleitoral,
Partidária e Garantia das Instituições.

O Sr. Secretário fará a leitura da ata da reunião
anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vamos ter a oportunidade de ouvir o nobre Relator
da Subcomissão da Garantia da Constituição, Re
formas e Emendas. Peço ao nobre Relator tome
assento à mesa. (Pausa.)

Como adotado na reunião de ontem, S. Ex'
fará uma exposição retrospectiva do que ocorreu
na sua Subcomissão, dando ênfase especial às
questões que foram polêmicas, e depois, então,
serão abertos os debates.

Tem a palavra o nobre Relator, Deputado Nel
son Friedrich.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sr. Presi
dente, é com satisfação que cumprimos esta tare
fa. Faremos uma avaliação sobre os trabalhos
da nossa Subcomissão e, evidentemente, com
comentário e exposição sobre o nosso articulado.

É importante, Sr. Presidente, registrar que a
Subcomissão da Garantia da Constituição, Refor
mas e Emendas apresentou um trabalho harmô
nico, com momentos raros de grande polêmica
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e, principalmente, com uma atividade com gran
des resultados, com uma produção visível a cada
encontro. Ainda na fase das sugestões - é pre
ciso registrar -, logo no início dos trabalhos, por
decisão unânime dos membros da Subcomissão,
apresentamos um esboço, a que denominamos
de primeira aproximação sobre as matérias da
Subcomissão, um trabalho realizado em apenas
vinte e quatro horas, mas que serviu como uma
espécie de eixo para as atividades desenvolvidas
durante todos os dias, durante todo o período
das nossas atividades. Auxiliou-nosmuito, porque
nos permitiu que sobre esse eixo se desenvol
vessern os trabalhos.

Tivemos dezenas e dezenas de sugestões, vas
culhamos o Projeto de Constituinte, hoje regis
trado no Prodasen, em cima da campanha longa
mente veiculada durante o ano de 1986, tivemos
diversas conferências e longos debates. Tudo re
sultou no nosso anteprojeto inicial, que foi de
novo submetido a debates, tivemos novas emen
da e, finalmente, chegamos ao texto, ao trabalho
ora em análise.

, É ainda fundamental registrar, o que está neste
relatório, o que consta no nosso articulado não
é a vontade do Relator. Procuramos realmente
traduzir o raciocínio e a síntese dos membros
da Subcomissão. Tanto é verdade que foi a pri
meira Subcomissão a concluir os seus trabalhos.
Na última quinta-feira, depois de quase sete horas
de discussão e votação, já concluíamos o traba
lho. Demonstra-se o acerto, o entendimento, a
harmonia que alcançamos, através do antepro
jeto.

Fazemos uma observação preliminar que en
tendemos importante pela primeira vezna história
da elaboração de textos constitucionais em nosso
País, os componentes da Assembléia Nacional
Constituinte decidem criar uma Subcomissão es
pecial para tratar desta matéria, reportamo-nos
de imediato, à votação de nosso Regimento Inter
no, que nenhum Constituinte questionou esta ino
vação de se contemplar uma Subcomissão de
Garantias da Constituição, mostrando a preocu
pação que existe não só entre os Constituintes,
como de toda a sociedade brasileira, quanto à
necessidade de se buscar instrumentos, meca
nismos de controle, de fiscalização, de eficácia,
de integridade, de guarda da Constituição.

Nosso anteprojeto está moldado nas sugestões,
nas emendas, nas propostas dos conferencistas
e da sociedade. Por esta razão, ao iniciarmos a
exposição propriamente sobre o articulado, sobre
o anteprojeto, temos claro o território da ideali
dade e o território da realidade, trabalhamos na
fronteira. Trata-se de uma proposta inovadora,
com traços de ousadia, mas, acima de tudo, rea
lista.

Portanto, estamos felizes até por compor, por
sermos o Relator de uma Subcomissão da Garan
tia da Constituição, Reformas e Emendas, cujo
títulojá é uma sentença da preocupação do dese
jo de se tratar deste assunto e pela primeira vez
na história constitucionalista deste Pais, com essa
relevância, é que iniciamos este capítulo sobre
a invieJabilieededa Constituição, conforme o texto
que todos os membros desta Comissão Temática
possuem, dizendo que "a Constituição não per
derá a sua vigência se deixar de ser observada
por atos de força ou se for modificada por meio
diverso do previsto em seu próprio texto".

Este enunciado, por si só, fala e traduz o desejo
de que a Constituição não perderá a sua vigência,
mesmo se deixar de ser observada por ato de
força ou venha a ser modificada por meio diverso
do que prevê o texto constitucional.

Chamamos a atenção no parágrafo único para
a presença da cidadania, a força para que todo
o cidadão, investido ou não de autoridade, tem
o dever de colaborar para o restabelecimento da
plena e efetiva vigência da Constituição.

Procuramos, também, apresentar neste Capí
tulo da Inviolabilidade da Constituição algumas
sanções, como, por exemplo "ficará impedido de
ocupar cargo ou exercer função pública, civil ou
militar, quem atentar por meios violentos contra
a Constituição". Talvez pudesse vir à memória
o episódio recente de vizinho país, em que esta
sanção, ao menos, não é um freio completo, é
um certo impedimento, ao menos um obstáculo
que se coloca, porque há uma punição àqueles
que possam intentar por meios violentos contra
a Constituição, que seria de imediato a perda da
função pública, civil ou militar. Poderia até ser
dispensável, mas só para afirmar a intensidade
desta proposição.

Também recebemos diversas sugestões e
emendas no sentido de transformar os crimes
contra a Constituição como inafiançáveis,e assim
contemplamos no § 2° do art. 2°.

Além disso, outra inovação a prescrição da pu
nibilidade só começará a ocorrer a partir da data
do restabelecimento da ordem constitucional.
Uma inovação extremamente salutar, nosso en
tendimento, unanimemente aprovada pelos
Membros da Subcomissão, a prescrição de puni
bilidade. Os crimes contra a Constituição, portan
to, só terão o início restabelecida a ordem consti
tucional.

No § 3° há uma referência evidente sobre a
questão da anistia.

No art. 3°, também outro ponto de que teve
votação unânime, após uma ampliação de sua
abrangência. E preciso registrar que este artigo,
realmente polêmico, foidiscutido, sempre no sen
tido de melhorá-lo, de ampliar até o seus objetivos:

"O Congresso Nacional, por maioria abso
luta de seus Membros, pode decretar o con
fisco de bens de quem tenha enriquecido
ilicitamente à custa dos cofres públicos, no
exercício de cargo ou função pública."

Realmente, este assunto polemizou, mas, insis
to, sempre no sentido de ampliar o que previa
mente o Relator fez constar no Anteprojeto.
. Nesta mesma linha do Título "Garantias da

Constituição", a Subcomissão contemplou, Sr.
Presidente, IlustresMembros da Comissão Temá
tica, o Tribunal Constitucional.

De imediato, devo destacar que a questão do
Tribunal Constitucional, contemplada no Título
Das Garantias da Constituição, e não, no nosso
caso, simplesmente remetendo ao Poder Judiciá
rio, já traduz o que se pretende, o que se buscou
na nossa Subcomissão, o Tribunal Constitucional,
como um instrumento, como um instituto, como
uma ferramenta importantíssima de garantias da
Constituição.

É fundamental registrar que este assunto foi
muito aprofundado. Conferencistas, sugestões,
debates, propostas da sociedade civil, tivemos 50-

bre o Tnbunal Constitucional uma longa avalia
ção. Aaudição da Ordem dos Advogados do Bra
sil, através de sua Presidência, o trabalho extraor
dinário que nos trouxe a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, apreciação, por exemplo,
da Associação dos Magistrados do Rio Grande
do Sul, da Associação dos Magistrados do Estado
de São Paulo, essas entidades todas defendendo
a instituição do Tribunal Constitucional.

Antes de ingressar no que consta de nosso
articulado, é fundamental registrar o que motivou
a Subcomissão não foi a idéia de se instituir mais
um Tribunal em nosso País, e sim, acima de tudo,
de estabelecermos uma Corte voltada para as
questões de natureza exclusivamente constitucio
nal, não mais um Tribunal.

Também se desenvolveu o raciocínio de que
se Tribunal Constitucional tem muito mais uma
votação política do que meramente jurisdicional.
Se fosse possível aqui acrescentar, tratar-se de
uma proposta político-jurisdicional, a começar
pela sua própria composição. Busca-se através
de composição do Tribunal Constitucional, o pon
to de equilíbrio:quatro representantes escolhidos,
designados pelo Conselho da Magistratura; dois
pelo Senado Federal; dois pela Câmara dos Depu
tados; quatro pelo Poder Executivo; dois pelo Mi
nistério Público; e dois pela Ordem dos Advoga
dos do Brasil.Ao mesmo tempo se busca o con
trole preventivo e o controle posterior da constitu
cionalidade, o que já demonstra também uma
afirmação, uma inovação, um novo horizonte nes
ta matéria.

É preciso também registrar que a nossa Subco
missão aprovou o Tribunal Constitucional não fi
cando apenas no tradicional conceito de que a
sua composição deve ser por cidadãos, por pes
soas, por juristas, por especialistas realmente com
alto conhecimento científico da questão jurídica.
Fomos mais longe. Exige-se uma prática demo
crática desses membros. Fomos mais longe ain
da, não só a prática democrática, como uma com
provada prática de defesa dos Direitos Humanos.

Segundo decidimos, o Tribunal Constitucional
promoveria a declaração de inconstitucionalidade
em tese, a inconstitucionalidade incidental e esse
extraordinário avanço da inconstitucionalidade
por omissão. É preciso dar relevo a essa inovação,
a essa prop~sta, para que bem possamos com
preendê-Ia. E evidente que nos arts. 5°, 6° e 7°,
fazemos referência ao período de oito anos, ao
mesmo tempo vedada a recondução, prevendo
a forma de renovação dos membros do Tribunal
Constitucional, prevendo ainda que não poderá
ser escolhido Ministro do Tribunal Constitucional
quem esteja no exercício de mandato executivo
ou legislativo,de cargo de Ministroou Secretário
de Estado, ou tenha exercido qualquer dessas
funções até quatro anos antes da escolha.

Dizo art. 9°

"Compete ao Tribunal Constitucional, por
solicitação do Presidente da República - e
chamamos a atenção para estes pontos 
"examinar preventivamente a constituciona
lidade de qualquer norma constante de trata
dos, acordos e atos internacionais, e autorizar
a decretação de estado de sítio de erner- .
gência."
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Portanto, o Tribunal Constitucional, de plano,
também teria essa competência de previamente
ser consultado quanto à declaração de estado
de sítio. Evidentemente que, em quarenta e oito
horas essa matéria, uma vez concedida, seria ana
lisada pelo Congresso Nacional, confirmando ou
suspendendo.

Também compete ao Tribunal Constitucional,
segundo aprovação da Subcomissão:

"Declarar, mediante provocação de parte,
a inconstitucionalidade em tese de lei ou nor
ma por força de lei. O não cumpnrnento da
Constituição por omissão das medidas legis
lativas ou executivas necessárias para tomar
exeqüíveis e efetivas as normas constitucio
nais, assinalando a órgão do Poder Público
o competente prazo para adoção dessas pro
vidências, sob pena de responsabilidade de
suprimento pelo Tnbunal Constitucional."

É fundamental que nos debrucemos um pouco
sobre esta inovação, porque a inconstituciona
lidade por omissão, sem dúvida, se for confir
mada, permitirá possamos diminuir, senão até
pôr fim a essas disposições, a essas quase fórmu
las tradícíonais de se fazer uma Constrtuição mui
to mais como uma listagem de intenções, muito
mais como uma mera carta de enunciados pro
gramáticos, mas que tenhamos, pela inconstitu
cionalidade por omissão, instrumento eficaz para
agir ante a inércia do Poder. Afinal de contas,
insisto neste ponto, talvez seja preciso responder,
e digo, porque tratamos muito na Subcomissão,
que tipo de Constituição queremos. Se é real
mente uma Constituição para valer ou uma Cons
tituição faz de contas, em que colocamos, talvez
o belo texto, a bela literatura, os bons propósitos,
mas sem mecanismos para tomá-Ia eficaz. Não
basta, na nossa opinião, extrairmos a vontade da
Nação, o que se fez em 1946, quando se colocou
o princípio de que os trabalhadores participarão
dos lucros da empresa, e por vinte e um anos
isso ficou no enunciado, porque, ao fim da Consti
tuição de 1946, não foi regulamentado. Inexistiam
instrumentos exatamente para que pudéssemos
acioná-lo em prazo determinado sobre punição,
sobre uma sanção, que aqui está previsto, além
do crime de responsabilidade, que o Poder viesse
a regulamentar a matéria. Essa é uma questão
fundamental, até para se evitar determinados ex
cessos que possamos hoje constituir em uma
Constituição que não tenha futuro, que não venha
a ser concretizada, que não venha a ser realizada.

Talvez o que mais se sinta na sociedade, Sr.
Presidente, é que tentamos uma Constituição que
não seja para valer. Pondo fim a essa listagem
de intenções, cumprindo o desejo e esse senti
mento nacional de uma Constituição para valer,
realmente essa inconstitucionalidade por omissão
foi uma das questões mais pacíficas nos debates
e nas decisões da nossa Subcomissão.

Além disso, compete ao Tribunal Constitucio
nal processar e julgar originariamente as contro
vérsias relativas à legitimidade constitucional das
leis e dos atos com força de lei emanados da
União e dos Estados, os conflitos de atribuições
entre os poderes da União, ou aqueles entre os
poderes da União e os Estados, entre os próprios
Estados ou entre estes e os municípios, as acusa
ções feitas contra o Presidente da República e

os Ministros de Estado, as demais matérias que
lhe atribua a lei complementar, que faz referência
à letra "d" do inciso III do art. 9°

No inciso IV, claramente se define que também
compete ao Tribunal Constitucional julgar, em
grau de recurso, as decisões dos Tribunais que
recusem a aplicação de qualquer norma com fun
damento na sua inconstitucionalidade, cuja in
constitucionalidade haja sido suscitada durante
o processo.

No art. 10, já entramos em que tem legitimidade
para acionar a inconstitucionalidade em tese, a
mconstitucionalidade incidental e inconstitucio
nalidade por omissão.

São partes legítimas para propor a ação de
inconstitucionalidade de em tese - essa inconsti
tucionalidade, que pode ser acionada em determi
nada lei que ainda não entrou em vigor - o Presi
dente da República, o Procurador-Geral da Repú
blica, cinqüenta deputados, vinte senadores, a As
sembléia Legislativa, por decisão da maioria dos
seus membros, dez mil cidadãos, as entidades
associativas de âmbito nacional criadas por lei
com mais de um ano de funcionamento, defensor
do povo, nas questões que lhes são pertinentes.

No art. 11, a questão, talvez, que mais chama
a atenção, pois prevê quem tem legitimidade, em
parte, para acionar a inconstitucionalidade por
omissão:

"Art. 11. São partes legítimas para pro
por a ação da inconstitucionalidade por
omissão:

1-o Procurador-Geral da República, de
oficio ou a requerimento de qualquer cida
dão;

11- as entidades associativas de âmbito
nacional, criadas ou reconhecidas por lei e
com mais de um ano de funcionamento;

Ill-os Tribunais Superiores. Além disso,
dois outros pontos - 113 de qualquer uma
das Câmaras dos Congresso Nacional e 
efetivamente, em se tratando de inconstitu
cionalidade por omissão - aquele que dire
tamente sofrer violação de direito por inércia
do poder público.

É claro que não é o momento de se fazer aqui
uma análise teórica sobre a evolução do controle
de inconstitucionalidade nas suas três grandes
fases, nos ataques que os primeiros textos sofre
ram em uma dimensão tão-somente política, a
fase do poder moderador e a fase hoje que se
tem de avançar além das contradições do próprio
sistema liberal e buscando as profundas mudan
ças no constitucionalismo, que nos trouxeram a
necessidade de mecanismos efetivos e não sim
bólico de controle à constitucionalidade.

Chamamos a atenção de V.Ex" para o art. 12.
Também se trata de um ponto importante, porque
o procedimento de acusação contra o Presidente
da República ou Ministro de Estado com objetivo
de alcançar a declaração de sua destituição do
cargo por violação intencional da Constituição,
será oferecida pelo Presidente do Senado Federal
e deverá ser precedido de moção subscrita pela
quarta parte e aprovada por 2/3 dos membros
de cada Casa do Congresso Nacional. Os recur
sos para o Tribunal Constitucional são restritos
à questão da inconstitucionalidade.

É fundamental compreender os limites que
procuramos antepor à vida do Tribunal Constitu
cional, os freios, os limites, as fronteiras da sua
atuação, exatamente para evitar se pense que se
queira mais um Tribunal, ou a idéia, talvez, de
um mero descongestionamento do Supremo Tri
bunal Federal. Insisto, o que nos motivou, o que
motivou a Subcomissão e o que motivou as várias
propostas e sugestões foi exatamente a idéia da
concepção de um Tribunal Constitucional de juí
zes compromissados exclusivamente com a
Constituição, um Tribunal Constitucional de voca
ção político-juridicional,e não meramente jurisdi
cional, e não meramente político, como foi a pri
meira fase, por exemplo, da experiência européia,
ou até da própria experiência francesa. Ainda te
mos como previsão no art. 15:

"Não tem efeito retroativo a sentença do
Tribunal que declara a inconstitucionalidade
de uma norma no todo e em parte. No exer
cício de suas atividades, o TríbunalConstítu
cional poderá dividir-se em Câmara."

Sr. Presidente, também não é o momento de
se fazer uma avaliação, uma discussão sobre o
modelo americano e sobre o modelo europeu,
muito menos entrar em pontos que na nossa Sub
comissão foram tratados como uma imitação, se
ria um modismo, até porque procuramos elevar
muito mais essa discussão e não cair nesse nível.
O que é modismo? O que é, afinal de contas,
imitação? Alguém está procurando descobrir real
mente a pólvora? Temos obrigação, como consti
tucionalistas e como cidadãos, de usar uma espé
cie de campo de observação do que está aconte
cendo não agora nesta década, mas de muitas
décadas para cá, em termos de controles constitu
cionais. Hoje os Tribunais Constitucionais existem
em Portugal, França, Itália- na Constituição ita
liana sob o Titulo Garantias da Constituição -,
a experiência Austríaca e Alemã, a experiência
Grega. Hoje essa experiência floresce em outros
países de regimes políticos diferentes, como a
Iugoslávia. No Chile e aqui vai uma confidência,
a primeira grande atração que sentimos por esse
Tribunal, entre os primeiros medidos das juntas
militares de Augusto Pinochet foi justamente aca
bar com o Tribunal Constitucional, conquista, de
1970, do Governo Eduardo Frei.

Este assunto foi longamente discutido, anali
sado, pormenorizado, na nossa Subcomissão, on
de houve, evidentemente, emendas e sugestões
contrárias à criação do Tribunal Constitucional.
Há que registrar, por exemplo, a participação do
Deputado Nilson Gibson, que desde o início se
colocou contrariamente a essa Corte. Houve tam
bém a emenda do ilustre Relator Constituinte Pris
co Viana,que buscava a supressão desse Capítulo.
Houve, em contrapartida, uma proposta muito
completa da Ordem dos Advogados do Brasil,
detalhando artigo por artigo, parágrafo por pará
grafo, do Tribunal Constitucional, aprovada em
Congresso daquela Instituição secular, de extraor
dinários trabalhos prestados a este Pais. Também
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil trou
xe uma defesa muito articulada, bem argumen
tada, do Tribunal Constitucional. Além das asso
ciações de magistrados, a que já fizemos referên
cia, de diversos professores, de ex-parlamentares,
tivemos a grata satisfação de receber uma pro
posta, igualmente bem elaborada, do Líder do
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PMDBna Assembléia Nacional Constituinte, o no
bre Constituinte Mário Covas, proposta com uma
fundamentação invejável.

Para muitos talvez seja surpresa o Tribunal
Constitucional, mas, efetivamente só houve um
voto contrário na Subcomissão, todos os demais
membros votaram pela sua instituição.

No Capítulo Ill, da Reforma das Emendas à
Constituição, partimos do pressuposto de que são
necessários freios, muito mais quanto à reforma,
e também quanto às emendas. Por esta razão,
partimos do princípio de que a reforma visa alterar
a estrutura do Estado, procurando identificarbem
aquilo que para muitos não tem diferença, mas
que também temos nesse ponto de nos louvar.
Por exemplo, na primeira Constituição da Repú
blica e na Constituição de 34, e assim por diante,
a reforma visa alterar a estrutura do Estado, a
organização ou a competência dos poderes, da
soberania, a declaração de direitos e suas garan
tias e as normas previstas neste capitulo, dizendo
já no § 2' que a emenda visa alterar normas não
compreendidas no parágrafo anterior, definindo
os campos entre reforma e emenda Reproduz-se
um velho conceito de que a Constituição não
poderá ser reformada nem emendada na Vigência
de estado de sítio nem estado de emergência.

No art. 18:

"Aproposta de reforma à Constituição po
derá ser apresentada pelo Senado Federal
ou pela Câmara dos Deputados, por maioria
de seus membros; por mais da metade das
Assembléias Legislativasdos Estados, mani
festando-se, cada uma delas, por maioria de
seus membros (aí é um ponto de referência
na Constituição de 46), buscando a inovação,
no inciso 111, por meio por cento dos eleitores
de cada uma de pelo menos mais da metade
das Unidades da Federação.

Parágrafo único. Chamo a atenção, por
que aí apresenta um limite. Não será objeto
de deliberação a proposta de reforma que
revogue a forma federativa do Estado, a for
ma republicana de governo, o voto direto,
secreto, universal e períódtco, a separação
dos Poderes e os Direitos e Garantias Indivi
duais."

Essas matérias, esses pontos, esses princípios
nem a reforma constitucional poderá revogar.

No art. 19:

"Apresentada uma proposta de reforma,
a ela serão anexadas as propostas de emen
das em curso e aberto prazo de 30 dias para
recebimento de quaisquer outras.

§ 10 A proposta de reforma à Constitui
ção será discutida e votada em duas sessões
legislativas,considerando-se aprovada quan
do obtiver, em ambas as votações, o voto
favorável de 2/3 do Congresso Nacional e
a ratificação de pelo menos 2/3 das Assem
bléias Legislativas dos Estados, manifestan
do-se cada uma delas por maioria de 2/3
de seus membros."

Ainda se completa:

"A proposta retificada pelas Assembléias
Legislativas será submetida a referendum
popular dentro de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da publicação do resultado da vota
ção das Assembléias, e a proposta referen-

dada pelo povo será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
como respectivo número de ordem."

Em outras palavras, praticamente, ao se buscar
uma reforma constitucional, melhor seria uma
Assembléia Nacional Constitumte.

O art 21 começa a tratar da questão das emen
das, e também aí inovamos:

"AConstituição poderá ser emendada me
diante proposta de 1/3 dos Membros de cada
Casa do Congresso Nacional e 1/3 das As
sembléias Legislativasdos Estados, manifes
tando-se, cada uma delas, pela maioria de
seus Membros, e o Tribunal Superior me
diante a maioria absoluta de seus membros,
e" - outro fato novo - "meio por cento
dos eleitores de cada uma de, pelo menos,
1/3 das Unidades da Federação".

Portanto, a iniciativade emenda constitucional
é também facultada ao cidadão, à população, a
um percentual dos eleitores.

O art. 22:

"Aproposta de emenda à Constituição se
rá discutida e votada em sessão do Con
gresso Nacional em dois turnos, com inter
valo mínimo de 180 dias, considerando-se
aprovada quando obtiver, em ambas as vota
ções, o voto favorável da maioria absoluta
de seus membros e a ratificação de mais
da metade das Assembléias Legislativas,por
decisão da maioria absoluta de seus mem
bros."

Precisamos registrar que neste ponto tivemos
divergências, polêmicas, porque surgiram emen
das no sentido que deveria haver um intervalo
de cinco dias, como tivemos propostas de inter
valos de dois anos, embora aqui haja um erro,
porque a votação final é de 90 dias. Até de solici
tarmos aos membros da Comissão Temática, de
no art. 22, quando consta um intervalo mínimo
de 180 dias, trata-se, na realidade, de um intervalo
mínimo de 90 dias, conforme a decisão da maio
ria esmagadora dos membros da Subcomissão.
No art. 22 são 90 dias, e não 180.

Já o § lodo art. 22 faz referência:

"Será dispensada do segundo turno a rati
ficação pelas Assembléias Legislativasquan
do a proposta for aprovada por 4/5 do Con
gresso Nacional."

E algumas inovações, como qualquer das hipó
teses previstas neste artigo. Dizo § 2':

"Até90 dias após a aprovação da proposta,
3% dos eleitores de, pelo menos, 1/3 das
Unidades da Federação podem requerer que
a proposta aprovada seja submetida a refe
rendum popular.

§ 30 Aproposta referendada pelo povo será
promulgada na forma também prevista an
tes, quando se tratava da reforma."

"O art. 23: Aproposta da emenda rejeitada
não pode ser apresentada na mesma e na
sessão legislativaseguinte."

Sr. Presidente, criamos um Capítulo IV, sobre
DísposiçôesTransitórias, pontos de envolvimento
direto desta matéria até agora apresentada, como,
por exemplo: a Constituição não poderá ser refor
mada nem emendada até dois anos após a sua

promulgação, salvo se a decisão for tomada por
4/5 dos membros do órgão proponente

Trata-se, sem dúvida, de um obstáculo, para
que não retomemos uma prática de seguidas
emendas, nem bem a Constituição tenha sido
promulgada. A opinião pessoal deste Relator 
confesso - era de que, para a proposição de
emendas tivéssemos a aprovação pelo próprio
Plenário, porque uma das práticas, em nossa opi
nião muito pessoal, portanto, que segura o próprio
Parlamento é essa indústria de assinaturas nos
corredores e, o que é mais grave, transformando
as emendas, as propostas, em projeto individua
lista, como se não tivéssemos os partidos políti
cos, como se não tivéssemos o coletivo que, ne
cessariamente, devia trabalhar. Fomos voto ven
cido e, ao menos, contemplamos este art. 24.

O art 25:
"Para efeito de provimento inicial dos cargos

de Ministros do Tribunal Constitucional, os man
datos dos mdicados pelo Conselho Nacional de
Magistratura, Congresso Nacional e Chefe do Po
der Executivo, Ministério Público e Ordem dos
Advogados do Brasil, terão a duração de oito,
seis, quatro e dois anos, respectivamente, facul
tada a recondução dos representantes das duas
últimas classes. A recondução como exercício
completo, como mandato completo, não existirá.

Sr. Presidente, outro assunto muito polêmico
e que gerou até uma longa avaliação e, evidente
mente, uma apreciação por decisão quase regi
mental, foi o que consta do art. 27.

"Esta Constituição será submetida a refe
rundum popular".

Como a Subcomissão, ao tratar de Garantias
da Constituição, teve necessidade de promover
interação com diversos outros Títulos e Capítulos,
sugerimos, desde o início, e a Subcomissão aca
tou por unanimidade, deveríamos trazer à aprecia
ção da Comissão Temática, e, portanto, dos Cons
tituintes, sugestões complementares. É impossí
vel se falar em garantias da Constituição tão-so
mente naqueles pontos referidos. Por esta razão,
Sr. Presidente, incluímos em nosso Anteprojeto
este ponto das sugestões complementares, como
se fosse uma recomendação necessária às outras
Subcomissões e, por que não, às outras Comis
sões Temáticas, à Comissão de Sistematização,
à Constituinte.

O art. 28 é claro, para garantir o cumprimento
da Constituição, além dos já disciplinados, são
assegurados os seguintes institutos. São ferra
mentas, além daquelas previstas, para Garantia
da Constituição. Entendemos que outros recursos
devem ser contemplados, e aí o mandado de se
gurança coletivo, para que uma associação de
moradores, para que um sindicato de trabalha
dores rurais, para que uma associação ambien
talista, devidamente registrada e em funciona
mento, tenham esse instrumento de mandado
de segurança coletivo, em defesa, portanto, dos
interesses de seus associados ou de direitos de
seus associados que tenham sido atropelados.
Também compreendemos, Sr. Presidente, e
Membros desta Comissão Temática, que vivemos
uma nova fase em nosso País e nos Estados con
temporâneos, que é o desejo de a sociedade parti
cipar, efetivamente, da construção do seu destino,
como sujeito de sua história, e, mais do que isto,
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como arquiteto de suas próprias leis. Volta-se,
nesta quadra da Humanidade, felizmente, às fe
cundas experiências da democracia direta, num
consórcio entre a democracia representativa e a
democracia direta. Só quem não está fazendo
a filtragem, perrneando essa vontade que existe
na sociedade, pode, portanto, negar-se a neces
sidade de contemplarmos a iniciativa legislativa
popular. Aliás, o próprio Regimento Interno, ao
contemplar o abaixo-assinado de 30 mil pessoas,
dá o atestado eloquente de que não podemos,
na nova Constituição, fugir àquilo que já estamos
fazendo na elaboração da Constituição. Por isso,
recomendamos incisivamente a necessidade de
que esse instituto da iniciativa popular seja con
templado. Ao mesmo tempo, o instituto do refe
rendum popular, o instituto de plebiscito o defen
sor do povo.

No art. 29, a leitura, pura e simples, traduz o
que se busca com o mandado de segurança cole
tivo, que estamos sugerindo, que estamos estimu
lando. Diz este artigo:

"Para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus, pode ser im
petrado por partidos políticos, organizações
sindicais, organizações fiscalizadoras do
exercício de profissão, associações de classe,
associações legalmente constituídas e em
funcionamento há pelo menos um ano, na
defesa dos interesses de seus membros ou
associados

o art. 30:

"Por meio da iniciativa popular, 311 O dos
eleitores de 1/5 das Unidades da Federação
podem apresentar projetos de lei sobre qual
quer matéria".

Confesso que, inicialmente, houve uma polê
mica. "Aprevisão era de um número e, em função
de mudanças que teremos nas Unidades da Fede
ração, da fase de mutação política, enfim, da fase
de mutação social que todos vivemos, é que se
procurou um critério mais correto.

No art. 31, definimos a questão:

"Deverá ser submetida a referendum po
pular, se requerer 0,5 dos eleitores de 1/3
das Unidades da Federação, a lei revogada
pelo poder público - eis aí, em nossa opí
níâo, também um salto em que a população
solicita o referendum popular para avaliar
urna lei que o Poder tenha revogado - "e,
além disso, o referendum para a lei apro
vada pelo Congresso Nacional até três meses
a partir de sua publicação".

Art.32:

"Nenhuma decisão em matéria especial
mente relevante que possa causar grande
impacto social e ambientai poderá ser torna
da sem que seja aprovada pelo povo em pie.
biscito".

O exemplo mais concreto, de todos e tantos
citados, por tantas entidades, é a questão das
usinas nucleares. Houve outras experiências. Digo
mais, aquilo que hoje vários países já contem
plam, a necessidade de que a comunidade regio
nal seja consultada quando se trata de projetos,
de planos de grandes impactos sociais e arnbíen
tais, e aí a proposta plebiscitária.

O parágrafo único do art. 32 apresenta limita
ções que a consulta poderá ter.

O art. 33:

"O defensor do povo será designado pelo
Congresso Nacional e terá mandato de dois
anos, podendo ser reconduzido uma só vez."

Procuramos uma contribuição em cima tam
bém de análises, de discussões, de que é ímpos
sível se querer um tribunal constitucional como
se fosse um mágico a resolver os problemas que
lhe possam ser encaminhados. Por isso, uma límí
tação, defensor do povo. Na proposta que foi
aprovada pela subcomissão, estaria restrito à
questão da administração pública, consumidor
e ecologia. Por isso, são atribuições do defensor
do povo:

"Art. 34. Velar pelo cumprimento da
Constituição, das leis e demais normas por
parte da administração; proteger o indivíduo
contra ações ou omissões lesivas aos seus
interesses e atribuições, titular e cargo, ou
a quem esteja no exercício ou função pública
e receber e apurar queixas e denúncias de
quem se considere prejudicado por atos de
administração; criticar e censurar atos da ad
ministração pública; zelar pela celeridade e
racionalização dos processos administrativos
e recomendar correções e melhoria dos ser
viços públicos e defender a ecologia e o direi
to do consumidor."

No art. 35:

"O estado de sítio e o estado de emer
gênCIa só podem ser declarados no todo ou
em parte no territforio nacional nos casos
de agressão efetiva ou iminente por forças
estrangeiras e grave ameaça à perturbação
da ordem constitucional, democrática ou,
ainda, de calamidade pública, após audiência
prévia do tribunal constitucional."

No § 1", estamos na referência, já citada, de
encaminhamento ao Congresso Nacional. No §
2", a necessidade de decretação se sobrevier no
período de recesso, o Congresso e o tribunal
constitucional serão convocados em caráter ex
trordinário, e ainda fazemos uma referência, en
passant, de que cabe ao Ministério Público, art.
36, "zelar pela aplicação e observância da Consti
tuição e das leis pela defesa do regime demo
crático e do interesse público em conjugação com
o defensor do povo no que couber". Em vez de
negar atribuições ao Ministério Público, estamos
propondo, sugerindo a ampliação, evidentemente
reservando uma atividade consorciada até com
o defensor do povo, uma vez que o defensor do
povo tem limitações de atuação, segundo o que
contemplamos no art. 34.

Incluímos ainda nessas sugestões complemen
tares: "O PoderJudiciário é exercido pelos seguin
tes órgãos: 1")tribunal constitucional". Talvez para
evitar uma interpretação de que estaríamos sendo
incoerentes, a nossa defesa, contemplamos no
anteprojeto que o tribunal constitucional, pela sua
vocação político-jurisdicional, deve ser efetiva
mente estruturado no Título de Garantias da
Constituição, e, na Organização do Poder .Judlcíá
rio, ele apareceria no ápice. Em outras palavras,
na pirâmide organizacional do Poder Judiciário
teríamos, no ápice, o tribunal constitucional, mas

a sua estruturação no Título de Garantias da Cons
tituição, porque é esta a função do tri:Junal constí
tucional, por sua vocação política, para evitar o
que se procura fazer, em nossa opinião, e, por
decisão que extraímos da vontade da subcomis
são, evitar que entre em choque com o Supremo
Tribunal Federal, quando estaríamos diferencian
do as funções, ficando o Supremo com as demais
atividades hoje contempladas, mas a questão
eminentemente constitucional da inconstitucio
nalidade por ação, por omissão incidental ou em
tese, ao tribunal constitucional, portanto, é ques
tão de Garantia da Constituição - o guardião
da Constituição. Como disse um sociólogo recen
temente, 05 crimes contra a Constituição são mui
to mais os crimes do poder, crime político, do
que meramente um crime de direito.

Estamos ainda sugerindo nesta parte comple
mentar de sugestões complementares:

"Art. 39. O Congresso Nacional pode acusar
o Presidente da República e/ou Ministro de Estado
por violação intencional da Constituição, objeti
vando a destituição dos cargos que ocupa". E,
ainda, o que compete privativamente ao Senado
Federal, o que diz respeito à nossa área, e o que
compete privativamente à Câmara dos Deputados
e ao Congresso Nacional.

Procuramos, finalmente, no art. 43: "O Con
gresso Nacional no prazo máximo de 180 dias"
- esta é matéria também discutida e unaníme
mente decidida, até para a garantia de uma Cons
tituição que aflora, que se inicia, que começa a
vigorar, legislará complementarmente em 180
dias, mas dando prioridade. É evidente que é im
possível, não há energia nem tempo, não há como
se produzir toda a legislação complementar em
três ou seis meses, ou, quem sabe, em um ano.
Tivemos na Subcomissão a decisão:

"O Congresso Nacional, no prazo máximo
de 180 dias, legislará complementarmente
nas questões relativas a tributos, matéria eleí
toral, finanças públicas, trabalho, previdência
social e outras que julgar indispensáveis à
plena eficácia desta Constituição."

Sr. Presidente, a subcomissão, felizmente, teve
os seus trabalhos num andamento muito salutar.
Se foi possível, como dissemos na introdução,
ser a primeira subcomissão a concluir os seus
trabalhos, foi graças à atividade e à dedicação
dos seus membros, à nossa extraordinária asses
soria e, evidentemente, ao esforço que se fez, por
que, concentrados em tomo de sete horas, anali
samos as emendas, discutimos e avaliamos os
destaques e acabamos promovendo a votação,
que - insisto - foi absoluta e rigorosamente
tranqúiía.

Finalmente, sublinhamos, mais uma vez, que
o que consta aqui não é a vontade do Deputado
Nelton Friedrich, Relator da subcomissão, mas
é a vontade, a síntese e o desejo da subcomissão.
Houve um consenso e, por isso, a felicidade de
poder estar aqui e trazer este trabalho sem gran
des polêmicas, porque li! aprovação foi absoluta
mente normal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Agradecendo ao Relator a exposição que fez e
dentro das nossas normas de trabalho, declaro
abertos os debates.
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o SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. (Assen
timento da Presídência.)

Em primeiro lugar, saúdo, com entusiamo, o
presente relatório. Pelo que tenho visto, neste tra
balho de primeira fase da nossa Constituinte, há
uma contradição entre aquilo que se fixa de mais
moderno na ordem social e o que se mantém
de mais conservador na ordem econômica, de
certa forma refletindo uma contradiçâo, que é
própria hoje da vida nacional, onde temos uma
sociedade mobilizada, reivindicante, organizada e
de massa complexa, e um Estado conservador,
blindado, fechado à pressão do movimento social
e criador, portanto, da instabilidade institucional.
Hoje, as condições de instabilidade, que, de certa
forma, são permanentes na sociedade brasileira,
se devem a esse descompasso, a essa contra
dição entre a modernidade, o avanço e a comple
xidade da vida social e, ao mesmo tempo, um
Estado imune, que se pretende imune às pressões
sociais.

Neste aspecto, o trabalho dessa subcomissão,
no que tange à inviolabilidade da Constituição,
do ponto de vista da tradição constitucional brasi
leira e da história das nossas Constituições, pode
significar, talvez, uma das contribuições mais Im
portantes que possamos dar para o trabalho da
nova Constituição brasileira, desde que tenhamos
o cuidado de assegurar a garantia de uma Carta
Magna que seja adequada à modernidade brasi
leira ou aos anseios e às urgências e necessidades
da sociedade brasileira. Incorporar princípios
avançados de defesa da nossa Constituição, mas
de uma Constituição retrógrada, em determina
dos aspectos, pode contribuir, em alguns aspec
tos, para ampliar as condições da instabilidade
institucional no Brasil.Essa contradição será obje
to de algumas emendas por parte do meu Partido.

Cumprimento o Relator pela beleza desse traba
lho, do ponto de vista da generosidade que vejo,
em relação ao que não vimos em outras subco
missões, ou seja, a modernidade, o avanço e esse
aspecto nitidamente progressista e adequado da
realidade brasileira no momento. Além de gostar
de ouvir a opinião do Relator em relação a que
Constituição estaremos defendendo com essas
normas, faço uma pergunta, pelo que tenho difi
culdade de compreender e tenho visto aparecer
em outras subcomissões: Por que razão a subco
missão entendeu que devemos fixara idade limite
de setenta anos para a designação e nomeação
de membros para o Tribunal Constitucional?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Agra
deço muito ao nobre Deputado Paulo Delgado
e transfiro as considerações elogiosas a todos
os membros da subcomissão e à nossa asses
soria.

Especialmente quanto a que Constituição esta
remos defendendo, a parte que me coube neste
latifúndio de inovações, idéias e propostas, procu
rei fazê-Ia adequadamente. Seria frustrante se a
Constituição que possamos produzir não venha
a ter a marca da inovação, da ousadia, a busca
do moderno. É por isso que coloca, como pano
de fundo ou como horizonte, que os nossos pró
prios trabalhos tiveram a idéia de que não nos
basta apenas a busca de um estado de direito.
Também não nos basta apenas que seja um esta
do de direito, e sim um estado democrático, na

medida do sentido democrático de soberania po
pular. Por isso, a subcomissão incluiu tantos me
canismos de participação, de envolvimento da co
munidade, instrumentos mais céleres e eficazes
de controle da Constituição, e que também, como
pano de fundo, como horizonte, se tenha a idéia
desse estado de direito democrático e social. O
nosso entendimento é o de que, se não se buscar
essa edificação, frustraremos a vontade da Nação.
Não se trata mais, neste momento, de uma con
vrcçãoideológica desse ou daquele, avançada ou
atrasada, conservadora ou progressista, trata-se
de responder a uma demanda social. Este País
não suportará mais uma Constituição ou leis que
ou não venham a VIgorar, ou que sejam meros
enunciados e listagens de intenções que não têm
o objetivo de transformações.

Poderíamos - e não quero alongar a minha
intervenção - fazer uma interpretação de que
a inviolabilidade da Constituição, o que está aqui
ainda é pouco ou para alguns já é muito. Averda
de é uma só. Todos sabemos que a violência
às Constituições não são freadas por textos consti
tucronaís, Os fenômenos de sublevação não são
contidos por nenhum texto, tratado ou Consti
tuição; é a democratização absoluta e completa
da Nação e de todas as suas instituições que
cada vez evitará mais essas sublevações, os fenô
menos que acabam pelo golpe, contragolpe, por
qualquer outra forma, derrubando a ordem cons
titucional. Procuramos, pelo menos, inovar, evi
dentemente ainda não contemplando aquilo tudo
que era possível

Está aí a contribuição, quem sabe, rnurto salu
tar, do Constituinte e do seu próprio Partido.

Com referência à Idade - e aí fiz uma análise
até com a assessoria, no que diz respeito ao perío
do de aposentadoria - não se pretende um Tribu
nal Constitucional para ser um instrumento de
aposentadoria. Como temos um limite na MagiS
tratura brasileira, na última avaliação que fizanali
sei muito a questão e a melhor forma que encon
trei é a que o pleno exercícto desse mandato não
ultrapasse a idade limite de setenta anos, vedada
a recondução. Com isso, se evitará pela desig
nação que venha a ser feita, transformar o Tnbu
nal numa espécie de verdadeiro trampolim para
a aposentadoria. Não se trata, portanto, de uma
prevenção, é até para a agilidade, o funciona
mento e para a verdadeira natureza e vocação
que se pretende dar ao Tribunal Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULORAMOS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, naturalmente a
preocupação expressa pelo nobre Constituinte
Paulo Delgado também me aflige. Estamos ven
do, nos primeiros passos da Assembléia Nacional
Constituinte, que corremos o sério risco de a nova
Constituição não corresponder às aspirações da
sociedade naquilo que ela espera em termos de
transformação e de atendimento aos interesses
nacionais, de construção de uma sociedade de
mocrática, e democrática não no sentido da liber
dade simples de expressão, e sim no seu sentido
maior de possibIlitar uma sociedade mais iguali
tária. É claro que essa preocupação existe e não

podemos dela abrir mão, razão pela qual ainda
alimento a esperança de ver a sociedade partici
pando mais efetivamente dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte, manifestando o
seu desejo em praça pública, não simplesmente
através dos órgãos representativos. Espero o cla
mor da sociedade pelas mudanças que espera
ver consagradas no novo texto constitucional.

A Subcomissão prevê, além do estado de sítio,
o estado de emergência. Como vinculado à segu
rança pública, reconheço que o estado de sítio
já é uma medida capaz de preservar as institui
ções. Não vejo necessidade de criação de instru
mentos Intermediários, que simplesmente pode
rão funcionar como mecanismos para dar às for
ças responsáveis pela manutenção da ordem mo
tivos de intervenções permanentes. O próprio tex
to não estabelece nenhuma distinção entre o esta
do de sítio e o estado de emergência. Não sei
se arvorando em que outro texto constitucional
foi feita tal referência. É da melhor conveniência
que prevaleça como medida de defesa do Estado
simplesmente o estado de sítio.

DeIXO a minha indagação sobre a superposição
de medidas.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Na ver
dade, estado de sítio, estado de emergência ou
até estado de alarme foram m at é rt as
tratadas rapidamente na Subcomissão. Como ou
tra Subcomissão contempla especificamente este
assunto, nos restringirnos a fazer a observação,
uma espécie de alerta, sublinhar que não se pode
tratar de garantias à Constituição sem que este
assunto também seja tratado. E por isso que inse
rimos que o Tnbunal Constitucional seria previa
mente consultado quanto à declaração de estado
de sítio. Está subentendido, pelo art. 35, que esta
ríamos diferenciando o estado de sítio, como
aquele de guerra, de força externa a agredir o
nosso País. Não entramos no detalhamento, por
que não é matéria dessa Subcomissão. Por isso,
fizemos um verdadeiro consórcio.

Quanto ao Tnbunal Constitucional, colocamos
a necessidade de que ele seja previamente consul
tado. Não entramos em detalhamento do que se
ria realmente Tribunal Constitucional, estado de
sítio, estado de emergência ou até estado de alar
me - e até sugestões tivemos porque esta é
matéria de outra Subcomissão, apesar - insisto
- de o texto evidenciar, quando coloca que o
Tribunal Constitucional tratará deste assunto, isto
é, haverá consulta prévia ao Tribunal Constitu
cional. Nas Sugestões Complementares voltamos
a tratar da questão, quando dissemos, no art. 35:

"O estado de sítio e o estado de emer
gência só podem ser declarados, no todo
ou em parte, no territóno nacional, nos casos
de agressão efetiva, iminente, por forças es
trangeiras, de grave ameaça ou perturbação
da ordem constitucional democrática, ou ain
da de calamidade pública, após audiência
prévia do Tribunal Constitucional".

Restringimo-nos a esta questão. Portanto, não
fizemos nenhuma aferição de mérito contra o que
é Tribunal Constitucional, como e quando deveria
ser, só fizemos este enuncrado.

Quando tratamos dessas matérias, também fi
zemos uma longa avaliação. Consta, inclusive, da
exposição de motivos do Anteprojeto. Está claro
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que a melhor garantia à Constituição não é apenas
ter-se o título Garantias da Constituição, Tribunal
Constitucional, punição aos que possam violar
a Constituição, aos que possam intentar contra
ela - e o faço por registro e até por conven
cimento deste Relator, e é assunto que debatemos
na nossa Comissão. A melhor garantia à Consti
tuição está ligada à prática continuada da demo
cracia, à organização popular, passando pela
consciência crítica e política dos brasileiros, aos
meios de comunicação abertos e a serviço da
maioria, para até servír de instrumento de politiza
ção e formação do sujeito coletivo nacional, que
é incipiente neste País. Também nos fatores exter
nos de Garantia da Constituição está o nível de
escolaridade, o nível cultural que existe em nosso
País, o que dificulta, portanto, a efetiva garantia
da Constituição; a própria falta de punição a cri
mes da admimstração pública, a corrupção e a
ausência de uma democratização do poder e dos
programas. Aconjugação desses fatores externos,
somada ao que dispõe, pela primeira vez, num
Título Garantias da Constítuição, fará com que
tenhamos uma Constituição realmente eficaz,
sendo aplicada, controlada, flscahzada, como en
tendo seja o desejo da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Continuam abertos os debates. (Pausa.)

Não havendo mais debatedor, propondo ao Re
lator, consequentemente à Comissão, com rela
ção às sugestões complementares, que, talvez,
o mais conveniente tivesse sido, data venia, não
numerar os artigos, incluindo onde coube o artigo
livre no texto da Constituição, e que tomássemos
a iniciativa de, desde logo, transmitir cada uma
dessas sugestões à Comissão competente, não
esperando que apenas no campo da Comissão
de Sistematização pudéssemos delas tratar. En
tão, a Comissão recebendo o anteprojeto, que
teve votação praticamente unânime, já tomaria
a iniciativa de distribuir, como sugestão, como
aqui se contempla, a cada Comissão especifica
o artigo correspondente a essa Comissão. O que
acha o Relator?

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Estou
de acordo, Sr. Presidente.

Ainda mais, uma decisão que, se for avalizada
pela Comissão Temática, estou de pleno acordo.
Com uma observação apenas, Sr. Presidente, essa
numeração foi feita tão-somente para facilitar a
proposição de emendas, porque, com isso, tería
mos uma localização imediata, em vez de apenas
ficar sem a numeração. Foi só com este sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Entendo que deve ter sido dídétrco, porque V.
Ex' escreveu "art. 28, onde couber". E evidente
que "onde couber", não posso forçar que seja
o art. 28. Então, onde couber, o artigo ficaria livre
para ser inserido na ocasião própria. Longe de
mim estabelecer isso como crítica, quer à Comis
são, quer à sua assessoria, tão louvada por V.
Ex'.

o SR. REIJ\TOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, devo a V.Ex' e à Comissão, de modo parti
cular ao ilustre Relator desta matéria na Subco
missão, uma explicação do atraso com que che
guei à Casa. Não-fui avisado da marcação da
reunião para a parte vespertina - ela não pôde

ser realizada na parte matutina, em virtude de
uma sessão do Congresso Nacional. De sorte que
apresento aqui o meu pedido de desculpas e tran
qúilizo o Sr. Relator da Subcomissão que tendo
lido com muita atenção o seu trabalho, muito
bem elaborado. Se privei-me de ouvi-lo, ou do
prazer de ouvi-lo mais uma vez, o tenho lido bas
tante, com muito cuidado e murta atenção.

o SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Re
lativamente à Comissão, na sua Secretaria, sabe
mos que viemos de manhã aqui, que suspen
demos a reunião, praticamente, não fizemos o
encerramento, suspendemos, porque o Congres
so Nacional, do alto da sua autoridade, marcou
uma sessão, por todas as razões justificadas, em
homenagem à memória de Teotônio Vilela, e essa
comcídêncía de horário fez com que não tivésse
mos quorum. De maneira que passamos a reu
mão para a tarde. A iniciativa da Secretaria foi
telefonar para todos os gabinetes dos titulares
e dos suplentes, com o cuidado de anotar quem
recebia o telefonema, para avisar que a reunião
seria à tarde. O nosso prezado Relator, Consti
tumte Prisco Viana, nessa azáfama em que vive
mos todos, não esteve no Gabinete. Consequente
mente, nem S Ex' tem culpa nem a Secretaria.

A SR' CONSTITUINTE MOEMA SÃO THIAGO
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex'

A SR' CONSTITUINTE MOEMA SÃO THIAGO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, faço um registro.

Sou da Subcomissão da Garantia da Consti
tuição, Reformas e Emendas, e o nosso Relator
já esgotou tudo que poderia ser dito sobre ela.
Essa Subcomissão teve uma atuação realmente
conjunta, houve um apoio fantástico da asses
soria. Devo fazer um registro do procedimento
e da metodologia altamente democrática usada
pelo nosso Relator. Foi justamente esse procedi
mento que nos estimulou bastante para termos
alcançado esse resultado, é uma contribuição
bastante louvável,no sentido realmente da demo
cratização da nossa sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
registro fica devidamente inscrito nos Anais.

Tem a palvra o nobre Constituinte José Agri
pino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO - Sr.
Presidente, logo após o encerramento da reunião
ocorrida na parte da manhã, nos reunimos, alguns
Constituintes, membros desta Comissão Temá
tica, para apreciar os trâmites constantes do Regi
mento Interno. Manifestou-se uma preocupação
entre todos nós. Se bem compreendemos o Regi
mento, apresentados os sub-relatórios da Comis
são Temática - vamos chamar de sub-relatórios
- o Relator terá a tarefa precípua de consolidá-los
e preparar, concomitantemente com o recebi
mento de emendas, o seu parecer, que virá à
Comissão Temática, aí já sem mais chance de
receber emendas, para ser aprovado. Verificamos
a possibilidade de conflitos, tendo em vista que
vamos votar um relatório defimtivo a partir de
emendas que podem ser acolhidas ou rejeitadas
e que não vão ser discutidas, em última análise
- e pode-se incorrer no risco de uma rejeição
completa desse relatório, o que seria desastroso.

Verificamos também que já uma das Comissões
Temáticas, a Comissão da Ordem Econômica,
criou a figura do parecer preliminar, acolhendo
emendas a título de sugestão. Gostaríamos de
colocar a mesma fórmula e a mesma idéia para
a nossa Comissão, como forma de democratizar
ainda mais o debate, ou seja, entregues os relatá
nos do Relator das três Subcomissões, entregues
as emendas, consolidado o relatório ou o parecer
definitivo e apresentado à Comissão Temática,
nessa oportunidade, em vez de se consubstanciar
como parecer definitivo,consubstanciar-se como
parecer prelimmar, sujeito a emendas ou suges
tões - e aí ficaria a cargo da Presidência definir
- para uma nova discussão e votação sobre o
problema de destaque, como forma de eliminar
mos a possibilidade, que pode ocorrer ou não,
de conflitos ou até da própria rejeição completa,
por parte do Plenário, do relatório definitivo do
Sr. Relator.

Fica aqui a sugestão, para apreciação da Mesa
e definição da questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como o assunto é de referência específica, não
apenas à Comissão como ao Relator, gostaria
de ouvir a palavra do nobre Relator, Constituinte
Prisco Viana.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Discutimos
esta matéria, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
na reunião de instalação dos nossos trabalhos
e logo esbarramos no texto incontornável do Regi
mento. Não estou com ele em mãos, mas deve
ser o art. 18, que diz respeito ao nosso procedi
mento em relação aos anteprojetos que são rece
bidos, e as emendas devem referir-se a esses ante
projetos:

"AoRelator cabe examinar os anteprojetos,
as ememdas e oferecer um texto substituo
tivo."

A menos que se queira caminhar para um tipo
de acordo político, não vejo como se possa insti
tuir aqui o parecer informal, parecer provisório,
o parecer preliminar.

Esta questão tem sido discutida em outras Co
rmssões, Tive oportunidade, anteontem, de parti
cipar de uma reunião com todos os relatores,
onde esteve presente o Presidente da Constituinte,
ainda o Líder do meu Partido, o PMDB, e também
o Relator-Geral da Comissão de Sistematização.
A questão foi levantada e, ali, por unanimidade,
decidiu-se não permitir que as Comissões se afas
tem da letra da Constituição.

Esta continua sendo, portanto, Sr. Presidente,
a minha posição, até por não encontrar forma
regimental para contornar esta dificuldade.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO - Sr.
Presidente, até para não incorrer em omissão,
porque há perspectiva ou possibilidade, que não
desejo, de conflitos no futuro, a par das coloca
ções do Sr. Relator, se V. Ex' permitir, leio aqui
o que ficou definido em reunião do dia 27 de
maio 1987, pela Comissão da Ordem Econômica,
que, apesar da definição por parte da Constituinte,
já deliberou um procedimento diferente. Se a ne
gociação é política entre os membros da Comis
são, pode-se promover uma abertura, desde que
haja, evidentemente, a concordância da Mesa Di
retora.
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Vou ler, a título de informação.

Os trâmites que vão ser adotados pela Co
missão da Ordem Econômica serão:

I- A Comissão realizará reuniões de 10
às 17 horas dos dias 28 e 29 de maio, 10

,

2 e 3 de junho de 1987,para discussão dos
pareceres das três Subcomissões. (Já esta
mos fazendo.)

11-ASecretaria da Comissão, funcionan
do na sala da Comissão Mista do Senado
Federal, Anexo11, estará à disposição dos Srs.
Constituintes para recebimento das emendas
a partir de 27 de maio até 10 de junho, às
24 horas, nos termos do Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte. (Como está
previsto no próprio Regimento da Constituin
te.)

lll-No dia 4 de junho o Sr. Relator " 
Constituinte Severo Gomes, no caso - fará
a entrega, até à meia-noite, de um parecer
preliminar aos Membros da Comissão".

No caso, um parecer preliminar e ainda não
o substItutivo.

IV - Nos dias 5 e 6 de junho, até à meia
noite, poderão os ConstItuintes membros da
Comissão, Titulares e Suplentes - e aqui
faço um registro, de que deve fechar-se o
cerco apenas para a entrega de emendas
apenas aos srs. Constituintes membros da
Comissão, Titulares ou Suplentes - que po
derão apresentar emendas ao parecer preli
minar do Relator.

V- Nos dias 7 e 8 de junho o Sr. Relator
fará os estudos das emendas apresentadas.
Do dia 8 de junho, até à meia-noite, o Sr.
Relatorapresentará o parecer defmitivo e, em
seguida, votação do parecer. Será convocada
para o dia 10 de junho uma reunião da Co
missão para definição do período de votação
do parecer do Relator.

Isto é o que está definido e já informado ao
Constituinte pela Comissão da Ordem Econô
mica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Devo dizer ao nobre Constituinte José Agripino
que o Constituinte José Uns me procurou hoje
pela manhã, dando-me notícia de que a sua Co
missão tinha tomado essa decisão. Respondi a
S. Ex"que um dos meus defeitos deriva da forma
ção ou deformação profissional, e essa deforma
ção vem do fato de ter sido, ao longo da minha
vida, um guardião da lei e da ordem.

Estabelecidos os 60 dias no Regimento Interno
que votamos, passou a ser para mim a lei e a
ordem o Regimento que devo cumprir. Devo ser
um fielcumpridor do Regimento naquilo que me
agrade ou desagrade. Por exemplo, em relação
a esse Projeto, particularmente e intimamente, te
nho simpatias por ele, porque na nossa primeira
reunião no dia 27 discutimos a matéria e verifica
mos que era extremamente difícil apresentarmos
qualquer tipo de sugestão, de emenda, exceto
a emenda aditiva sobre um projeto de resolução
sobre um substitutivoque não conhecíamos, esta
va em ser. Então, como aplicar uma emenda na
quilo que é em ser? Se essa emenda fosse substi
tutiva,por exemplo, poderia ser apresentada ago
ra ao projeto, e não constar no texto do substi
tutivo nada correspondente àquilo. Então vamos

substituir o vazio- não existe e não poderia eXIS
tir. Na emenda modificativa, pela mesma razão,
não existiria. Então, as únicas emendas susce
tíveis de serem apresentadas seriam as emendas
aditivas,se se compusesse no parecer do Relator,
como substitutivo, a matéria a qual a emenda
aditiva fazia referência.

Já discutimos isso na reunião passada e o no
bre Relator, o Constituinte Prisco Viana, nos deu
exatamente essa mesma informação que, inclu
sive,os oito Relatores,em conjunto, entraram pela
madrugada, e mais o Relator-Geral da Cormssão
de Sistematização. O Presidente José Uns, da Co
missão da Ordem Econômica, naturalmente teve
uma capacidade de argumentação muito grande
junto à Comissão, e com este documento aqui
violao Regimento, clarissimamente, porque o art
18 dIZ:

"Na Comissão os anteprojetos serão distri
buídos em avulsos a todos os seus membros
para, no prazo de 5 (cinco) dias seguintes
destinados à sua discussão, receberem
emendas. Encerrada a discussão, o Relator
terá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas" - o substi
tutivo do Relator leverá em consideração as
emendas que forem apresentadas. Emendas
a quê? Só poderiam ser emendas aos ante
projetos conhecidos, porque ao resto não te
ria cabimento emendar o que não conheço
- devendo concluí-lo com apresentação de
substitutivo que será distribuído em avulso,
sendo, em seguida, submetida a matéria à
votação. As emendas rejeitadas serão arqui
vadas, podendo, no entanto, ser reapresen
tadas na fase oportuna - que entendo que
é a subsequente - e a matéria aprovada
pela Comissão será encaminhada à Comis
são de Sistematização dentro de 24 horas
de sua aprovação, observado o prazo estabe
lecido no § 30 do art. 14 deste Regimento.

No momento, não me sinto autorizado, em re
cebendo a sua sugestão, nobre Constituinte, a
colocá-Iaem votação, porque, tratando-se de uma
transgressão clara ao Regimento Interno, devo
ter, pelo menos, um consenso numa Comissão
de 60 membros, dos quais estão presentes ape
nas 9. Uma decisão tomada por nós neste mo
mento seria altamente vulnerável se amanhã a
maioria se mostrasse inconformada com ela. Co
mo temos tempo, veja que a própria decisão da
Comissão econômica dizque daqui até 3 de junho
- nos dias 28, 29 de maio, 1°, 2 e 3 de junho
- fica reservado o período para a discussão dos
pareceres das três Subcomissões. É o que esta
mos fazendo. Teremos, então, oportunidade, nes
ta fase ainda, de voltar a esta matéria, que acolho
como sugestão, até como uma questão de ordem
levantada, pode ser assim, à qual não posso dar
solução Imediata,e no momento em que tivermos
a maioria absoluta da Comissão discutiremos a
matéria. Não sei se isto satisfaz a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO 
Agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
não houver mais intervenção, declaro encerrada
a reunião e agradeço ao nobre Relator da Subco-

missão da Garantia da Constituição, seu brilhante
relatório.

(Encerra-se a reunião.)

5' Reunião, realizada
em 10 de junho de 1987

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezenove horas
e quarenta minutos, na sala de Reuniões da Co
missão de Relações Exteriores, reuniu-se a Co
missão de Organização Eleitoral,Partidária e Ga
rantias das Instituições, presente os Senhores
Constituintes: Jarbas Passarinho, Presidente; Is
rael Pinheiro Filho, Roberto Brant, Ottomar Pinto,
César Maia,Francisco Rossi, Ronaldo César Coe
lho, Evaldo Gonçalves, Ricardo Fiuza,Jutahy Ma
galhães, Antonio Britto, Euclides Scalco, Carlos
Benevides, Raimundo Lyra,Prisco Viana(Relator),
Arnaldo Martins, Ricardo Izar, José Agripino, Ra
chid Saldanha Derzi, Henrique Córdova, Agassiz
Almeida,José Freire e Lysâneas Maciel. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, com a aprovação da Ata
da Reunião anterior, dispensando a sua leitura.
A seguir, o Senhor Presidente lembrou que hoje
seria o último dia para entrega de emendas. Pros
seguindo, o Senhor Presidente, concedeu a pala
vra ao Constituinte Ricardo Fiuzaque expôs sobre
o Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Esta
do, da Sociedade e de Sua Segurança. Logo a
seguir foi aberto o debate, do qual participaram
os Senhores Constituinte César Maia, Antonio
Britto,Haroldo Uma, Lysâneas Maciel, AgassizAl
meida, Henrique Córdova, Ronaldo César Coelho
e Ottomar Pinto. O Senhor Presidente encerrou
os trabalhos, comunicando que não haverá reu
nião nos próximos cinco dias, uma vez que o
Relator não poderá comparecer, pois estará ela
borando seu Parecer. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, cujo teor será publicado, na íntegra, no Diá
rio da Assembléia Nacional Constituinte. E,
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto,Secre
tária de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Anexo à Ata da 5' Reunião da Comissão da
Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das
Instituições, realizada em l° de junho de 1987,
que se publica com a devida autorização do Se
nhor Presidente.

Presidente: ConstItuinteJarbas Passarinho
Relator:Constituinte Prisco Viana.
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.)

O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião da Comissão de Organização Eleitoral,Parti
dária e Garantia das Instituições.

Hojeé o nosso último dia de discussão e recebi
mento de emendas. A Comissão tem procedido,
conforme uma sugestão inicial do Constituinte
Antônio Britto, fazendo com que os relatores das
Subcomissões tenham oportunidade de relatar
para a Comissão o que se passou nas suas Subco
missões e, naturalmente, fazendo uma retrospec
tiva sintética e abrangendo fundamentalmente os
pontos conflitantes. Hoje,cabe ao Relator Consti
tuinte Ricardo Fiuza usar da palavra e, depois,
então, declararemos abertos os debates a respei-
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to. Convido S. Exa para tomar assento à mesa
e usar da palavra.

Antes do início da palestra do Constituinte Ri
cardo Fiuza, comunico aos integrantes da Comis
são que a nossa proposta feita aqui na última
reunião, em caráter informal, porque não tivemos
número para abrir, acaba de ser consagrada por
uma decisão da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte.

Então, há um cronograma que passaremos às
mãos de todos os Srs. Constituintes, em que se
prevê o encerramento hoje da discussão e recebi
mento de emendas, amanhã, distribuição de avul
sos, e quarta, quinta, sexta, sábado e domingo
para o relator apresentar o substitutivo Na outra
segunda-feira a distribuição de avulsos e apresen
tação do que chamamos de subemendas, mas
que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
ainda considera como emendas ao substitutivo,
pelos membros titulares e suplentes da Comissão.
No dia 9, fim do prazo do recebimento dessas
novas emendas. Em seguida, é consignado ao
relator mais dois dias para S. Exa apresentar seu
parecer sobre as emendas, portanto, abrange os
dias 10 e 11. E no dia 12, iniciamos a votação.
Para votar teremos os dias 12, 13, 14 e 15. No
dia 15, encaminharemos a decisão que a Comis
são houver tomado à Comissão de Sistematiza
ção.

Há apenas um ponto que chamaria a atenção,
especialmente do relator, porque, baseado no Re
gimento Interno do Senado, atribuímos que a
prerrogativa de apresentar as emendas ao substi
tutivo deve ser restrita aos membros titulares e
suplentes da Comissão. Mas a mim me parece
que está havendo uma interpretação mais elástica
em que se está permitindo, a nível de Assembléia
Nacional Constituinte, a qualquer Constituinte
apresentar emendas mesmo já ao substitutivo de
relatores. É um assunto ainda a discutir, mas des
de que seja uma decisão da Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte vamos cumpri-la.

O fato de chamarmos de subemenda ficou
muito caracterizado aqui que se tratava de substi
tutivo. Substitutivo, então, já é uma espécie de
emenda, uma grande emenda ao anteprojeto, au
tomaticamente, as emendas apresentadas a ele,
dentro do processo legislativo, se chamariam de
subemendas. Mas a interpretação da Mesa da As
sembléia Nacional Constituinte é de que o substi
tutivo é um projeto original. Como tal, então, os
Srs. Constituintes que forem apresentar emendas
apresentarão como emendas e não como sube
mendas.

Também passarei às mãos dos Constituintes
este anteprojeto de redação final da Subcomissão
de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Se
gurança, porque no avulso que foi publicado 
e que os senhores dele estão de posse - não
constam os assuntos pertinentes à Subcomissão
de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Se
gurança .quedevem constar em outros capítulos.
De maneira que, conforme foi acordado, manda
mos tirar cópias no PRODASEN e entregaremos
hoje, logo depois que o relator usar da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Relator Ricardo
Fiuza.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, naturalmente é a pri
meira vez que nos defrontamos com um trabalho

de relatar numa Subcomissão e trazer o nosso
relatório da Subcomissão à Comissão Temática.

Sugiro a V.Ex', se me permite, porque já temos
articulado que toda a conclusão, a parte ~outn

nária do trabalho está exaustivamente descnta em
31 folhas. Sugeriria a V. Ex" que não me ativesse
às razões especificamente doutrinárias e anali
sasse do ponto de vista político as questões da
subcomissão. Se assim entender V. Ex' e os de
mais Srs. Constituintes, farei um relato do que
se passou, o por que das conclus~s d? relator,
quais as tendências que o relator lde,ntificou na
maioria arrasadora das propostas, quais os temas
mais polêmicos. E, naturalmente, reservar-me-i~,

Sr. Presidente, para discutir quando os Srs. Consti
tuintes achassem por bem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os
relatores, em regra, Constituinte Ricardo Fiuza,
têm tido total liberdade de como conduzir a pales
tra. De maneira que não há impedimento ne
nhum.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, é natural, desde o início,que imaginávamos
que uma comissão ou uma subcomissão que
tratasse da Defesa do Estado, da Sociedade e
de sua Segurança, suscitasse imediatamente, nu
ma época de grandes transformações na socie
dade brasileira, alguns ressentimentos ou alguns
sentimentos que, na realidade, devem ou deve
riam ter sido esquecidos, quando da elaboração
do trabalho. E por quê, Sr. Presidente? Porque
estávamos e estamos saindo de um período auto
ritário, de um regime de exceção, onde as frustra
ções, as mágoas, as injustiças, que são sentimen
tos absolutamente legítimos, naturalmente, ten
dem a influir decisivamente no nosso compor
tamento na elaboração da Carta. Entendia o Rela
tor que sem abstrair esses sentimentos, que, co
mo disse, são legitimas, deveríamos pensar me
nos no passado e no presente e mais no futuro
deste País.

Por esta razão, enfrentamos com desassombro
as questões delicadas, questões mal compreen
didas, questões que alguns jornais, a exemplo
do Jornal do Brasil, deu tratamento completa-

• mente injusto, mentiroso, inclusive, no sábado
passado. Irei interpelar esse jornal que levantou
uma calúnia a respeito deste Relator, quando dis
se que o Relator havia dito que havia recebido
parte do trabalho feito pelos assessores das For
ças Armadas. Que uma jornalista irresponsável
tire essas conclusões é uma leviandade, mas não
é uma calúnia. No momento em que ela diz que
o Relator disse, vou interpelá-Ia.

Acomissão tratou, então, de assuntos extrema
mente polêmicos. E qual foi a nossa preocupa
ção? A nossa preocupação foi definir o Estado
como instrumento da Nação - no Brasil, inclu
sive, é um pouco atípico, porque o Estado brasi
leiro nasceu antes da Nação, com a vinda da
Coroa Portuguesa - quais as funções do Estado
na democracia moderna, quais os controles da
sociedade civilatravés do Parlamento, dos Tribu
nais sobre o Estado, o que o Estado se propõe,
se obriga a assegurar à Nação e ao seu povo,
quais os instrumentos que o Estado deve ter para
assegurar esta tranqüílídade, e aí entramos na
parte polêmica.

Devo dizer - e é extremamente importante
que fique registrado nos Anais da Casa - que
as conclusões do Relator refletem seguramente
mais de 90% de todas as emendas recebidas.
Recebemos do primeiro trabalho 240 emendas;
do segundo trabalho, cerca de 230 emendas.

Sobre o papel do Estado, algumas emendas
desejavam o controle de uma forma, outros de
outra. Mas, na grande maioria, como disse, em
90% dessas emendas, achava-se que o Estado
democrático deve ter mecanismos democráticos
sob o controle da sociedade civil para assegurar
à Nação a segurança.

Louvamo-nos também no trabalho da Comis
são dos Notáveis onde ele falava no estado de
alarme e no estado de sitio. Então, procuramos
criar um conceito de segurança nacional, tirando
aquela conotação ideológica de segurança nacio
nal. Mas defendíamos sempre a tese de que não
é pelo fato de um conceito ter sido distorcido
que se deve eliminar o objetivo que é a segurança.
Dizia que o Estado é um instrumento da Nação
para realização dos seus fins próprios, o seu obje
tivo primordial é promover o bem comum do
Estado. E continuava, descrevendo o conceito de
segurança, dizendo que a segurança é um desejo
da Nação indispensável ao Estado, e a segurança
é entendida como um meio para que a sociedade
possa atingir livremente os seus objetivos: é a
segurança nacional. O Estado democrático, toda
via, não pode aceitar ou permitir que a segurança
nacional se derive em doutrina, ideologia, ou sirva
de pretexto para que em seu nome sejam estabe
lecidas legislações autoritárias.

Portanto, como deve ser entendida, segurança
envolve valores que não se restringem à defesa
da integridade do território e da soberania nacio
nal, mas de forma relevante, a paz social, a garan
tia das instituições democráticas e os valores éti
cos e morais da Nação.

Então, Sr. Presidente, para abstrair esta distor
ção dizia eu, em duas linhas, para evitar criar con
ceitos ideológicos, o que é segurança nacional?
Segurança nacional deve ser, acima de tudo, a
garantia da liberdade, sem a qual não se pode
pensar em Estado democrático.

Alguns jornalistas que não leram ou leram mal
dosamente disseram que eu nada mudei e deixei
o conceito de segurança esguiano da Escola Su
perior de Guerra, o que é uma deslavada igno
rância ou mentira.

Diziaeu logo adiante, o conceito de segurança
nacional foi deturpado nas últimas décadas. A
legislação autoritária, denominada Lei de Segu
rança Nacional, baseou-se na inversão conceitual,
onde a atividade-meio do Estado para a garantia
da liberdade da sociedade em buscar a concre
tização dos seus objetivos passou a ser conside
rada como atividade finalística do Estado.

Saímos completamente daquele conceito de
segurança ideológica, e daí criamos, o que o emi
nente Professor Afonso Arinos chamaria de esta
do de alarme, não um estado de alarme, mas
um estado de defesa. Por quê? O que é conceito
de defesa? Defesa não é um estado de espírito.
Defesa são ações que o Estado desenvolve para
alcançar, manter ou reaver esta segurança que
é um Estado. É por meio dessas ações que o
Estado, com todos 05 seus meios coercitivos, pre
serva a sua soberania, garante as liberdades públi-
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cas, os direitos do Indivíduo e respeita a livrevon
tade da sociedade, delegada aos poderes consti
tucionais para a manutenção da ordem jurídica.
Por que então Estado de Defesa? Porquese temos
localizado uma convulsão, uma guerrilha, um ato
que justifique a intervenção do Estado, seria exa
gerado invocar o Presidente da República o Esta
do de Sitio, reservado este que seria para os casos
previstos de agressão externa ou grave comoção
onde o Estado de Defesa não pudesse ser sufí
ciente. Mas aí se disse está-se criando um meca
nismo autorítáno, um Estado de exceção, um Es
tado de Defesa. Não é verdade. Se verificarmos
o enunciado haverá de verificar-se o articulado,
diga-se melhor, que no Estado de Defesa veja
como o mecanismo é democrático.

"O Presidente decretará o Estado de Defe
sa quando necessário para preservar ou
prontamente restabelecer, em locais deter
minados e restritos, a ordem pública ou a
paz social, ameaçados ou atingidos por cala
midades ou perturbações cuja gravidade não
exija a decretação do estado de sítio.

Mas Sua Excelência pode fazer isso em seu
bel-prazer? Não. O decreto que instituir o Estado
de Defesa determinará o tempo de sua duração,
especificará as áreas a serem abrangidas, indicará
as medidas coercitivas a VIgorardentre as discri
minadas no § 30 do presente artigo.

§ 20 O tempo de duração do Estado de
Defesa não será superior a 30 dias, podendo
ser prorrogado uma vez e por igual período
se persistirem as razões que justificaram a
decretação. O Estado de Defesa autonza, nos
termos e limites da lei, a restrição ao direito
de reunião, associação, de correspondência,
de comunicações telegráficas e telefones e,
na hipótese da calamidade pública, a ocupa
ção e uso temporário de bens e serviços pú
blicos e privados, respondendo a União pelos
danos e custos decorrentes.

Na vigência do Estado de Defesa a prisão por
crime contra o Estado determinada pejo executor
da medida será comunicada imediatamente. A
prisão no Estado de Defesa será comunicada ime
diatamente ao Juiz competente, que a relaxará
se não for legal. Mesmo no Estado de Defesa
não existe a prisão arbitrária, como quis insinuar
o eminente Constituinte Lysâneas Maciel, que drs
se que deveria pedir o exame de corpo de delito
como se eu estivesse legislando na lei processual
penal a qual deverá estar obrigado por sentimento
do Juiz.

A prisão ou detenção de qualquer pessoa
não poderá ser superior a 10 dias, salvo quan
do autorizada pejo Poder Judiciário - no
Estado de Defesa.

É vedada a incomunicabilidade do preso
no Estado de Defesa.

Decretado o Estado de Defesa ou sua pror
rogação, o Presidente da República dentro
de 24 horas com respectiva justificação o
enviará ao Congresso Nacional, que decidirá
por maioria absoluta.

Supõe-se e pretende-se que se criem nesta
Constituinte e neste País instituições sólidas e com
equipotência de poderes. Se o Congresso Nacio-

nal não fiscalizar,se o Congresso Nacional o apro
var indevidamente, a culpa não é da legislação
que estamos tentando criar e, sim, da omissão
do Congresso Nacronel. Não existe superpoder

não ser quando existe um subpoder

"O Congresso Nacional dentro de 10 dias,
a contar do recebimento do decreto, o epre
crará, devendo permanecer em funciona
mento enquanto VIgoraro estado de defesa".

O Congresso pode apreciar até com 24 horas,
decretado hoje suspender amanhã. Tem a obriga
ção de apreciar no máximo em 1O dias. E além
do mais, Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, decide
por maioria dos seus membros, emenda que aco
lhemos, não me lembro se foi a do Constituinte
César Maia ou a do Constituinte Roberto Brant,
um dos dois, para evitar que no estado de como
ção o Congresso com uma minoria eventual seja
compelido a aprovar o estado de defesa. Rejeitado
pelo Congresso cessa imediatamente o estado
de defesa, sem prejuízo da validade dos atos prati
cados durante a sua VIgência, como não poderia
ser de outra forma

FIndo o estado de defesa, entretanto, para dar
uma estrutura absolutamente jurídica, o Presiden
te da República prestará ao Congresso Nacional
contas detalhadas das medidas tomadas durante
a sua vigência, indicando nominalmente os atingi
dos e as restrições aplicadas Não pode ser mais
democrático. Se o Congresso estiver em recesso,
será convocado extraordinariamente no prazo de
cinco dias. O Congresso Nacional, através dos
Presidentes das Casas e de uma Comissão com
posta por cinco Parlamentares, acompanhará e
fiscalizará a execução das medidas previstas neste
artigo. Decreta, remete ao Congresso, se prende,
comunica ao Juiz, não pode ter um preso incomu
nicável, não pode ter um preso em presídio co
mum; o Congresso aprova ou não aprova, revoga.
O Presidente, após ter revogado, vem ao Con
gresso prestar contas detalhadas; durante a vigên
cia do estado de defesa, a Constituição não pode
rá ser alterada - emendas dos ilustres cornpa
nheiros ou César Maia ou Roberto Brant, não me
recordo mais - para evitar inclusive que um ato
de força faça-se votar uma emenda constitucional
alterando o que fizemos de forma tão democrá
tica.

Sr. Presidente, este é um dos pontos mais polê
micos do estado de defesa. E natural, é com
preensível, é justo, merece -~~nPito a opinião de
companheiros que pertencentes a par Uu~_ ' "

liados a ideologias mais radicais, mais extremistas
achem que o Estado não deve ter nenhuma ga
rantia, laboram em terrível erro ao imaginar que
se não colocássemos no ordenamento jurídico,
de forma democrática, esse dispositivo - e esse
dispositivo é extremamente democrático -, e
houvesse neste País uma convulsão, que as For
ças Armadas não iriam para a rua ao arrepio da
Constituição e da lei, porque não estaria previsto,
a exemplo do que houve no Peru, onde é proibido
a intervenção das Forças Armadas na política in
terna, em face de rebelião das polícias, as Forças
Armadas intervieram arranhando e desmoralizan
do a Constituição. Aos mais radicais, ao jornalista
que me tachou tão injustamente, talvez só satisfi
zesse um texto onde ficasse explícito que o "Esta
do democrático não devia ter nenhuma defesa

e estivesse sempre aberto às investidas daqueles
grupos radicais, que não são governo nem OpOSI
ção ao governo, mas são oposição ao regime
e desejam derrubá-lo por qualquer meio, Inclusive
os meios violentos".

j

A democracia é a vontade da maioria e ísso .:
reflete seguramente a vontade de maioria no Con
gresso Nacional, O Estado de sítio não é tão polê
mico, Sr. Presidente, não é tão polêmico porque
o direito comparado, o direito Francês já o consa
gra; e como diz "guerra ou agressão armada es
trangeira", ninguém se rebela ostensivamente
contra o estado de sítio. Mas no seu § 1o eu.díría.
"comoção grave ou fatos para os quais ~ejam
ineficazes o estado de defesa". I

E devo dizer, Sr. Presidente, que nenhu/TI dos
expositores que esteve nesta cormssão, nenhum
deles, inclusive o Sr. Presidente da Ordem dos
Advogados, que disse que era contra o papel das
Forças Armadas na política interna, só para defesa
externa, o Relator ouviu e, ao final, perguntei:

I
"Sr. Presidente, está havendo confhto entre Per

nambuco e Bahia, em função da Comarca de
São Francisco: a polícia pernambucana quer bri
gar com a polícia baiana e há outro conflito\ temos
um comandante carismático da polícia, que mon
tado em cima de um efetivo de 40, 5010u 60
mil homens armados deseja depor o Governador
e Impor sua vontade. Neste caso, qual seria a
defesa do Estado?" Ele se virou para mim e .disse:
"Neste caso, convoca-se o Exército". Está grava
do. Eu disse: Quer dizer que V. Ex' acha que
o papel das Forças Armadas, na defesa interna,
quando aSSIm os justificarem os motivos e no
estrito cumprimento da lei, como força caudatária
e sem ínlcratíva, por convocação do Presidente
da República e na forma do ordenamento consti
tucional e leis complementares, deve ser? Ele dis
se: "Deve ser". Não houve um só conferencista
que excluísse completamente o papel das Forças
Armadas na defesa interna O estado de sitio, da
mesma forma: o Presidente relatará em mensa
gem os seus motivos determmantes, estabelecerá
a sua duração, indicará as garantias constitucio
nais, cujo exercício ficará suspenso, e após sua
publicação, o Presidente designará o executor das
medidas e as áreas por ela abrangidas. O estado
de sítio decretado pelo Presidente no intervalo
das sessões legislativas obedecerá as normas des
te capítulo. O Presidente do Senado, de imediato
e extraordinariamente, convocará o Congresso
»ara que ali, também, dentro de cinco dias, per
maneça em funcionamento até o térmmo das
medidas. O Congresso, também, através de seus
presidentes e de uma comissão de Parlamentares,
acompanhará as medidas.

Decretado o estado de sítio só poderão ser to
madas, contra as pessoas, as seguintes medidas:
obrigação de permanecer em localidade determi
nadas; detenção obrigatória em edifícios não des
tinados a réus e presos por crimes comuns; restri
ções e violabilidade correspondentes aos serviços
de comunicações ou a prestação de informações
à hberdade de imprensa e radiodifusão; supensão
da liberdade de reunião, mesmo se tratando de
associações; busca e apreensão em domicílios;
intervenção em empresa de serviço público e re
quisição de bens.
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Parágrafo único. Não se inclui nas restrições
do mciso III deste artigo, a difusão de pronuncia
mentos de parlamentares, efetuados em suas res
pectivas Casas legislativas, desde que liberados
por suas Mesas. E não se diga que há uma censu
ra implícita, porque hoje já é do Regimento das
duas Casas que a Mesa pode ou não hberar discur
sos de parlamentares. Portanto, nem no estado
de sítio existe censura ao discurso parlamentar.

O estado de sítio nos casos do art. 20, não
poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem
prorrogado, de cada vez, por prazo superior. No
caso do inciso 11 do mesmo artigo poderá ser
decretado por todo o tempo em que perdurar
a guerra, ou agressão.

Este ponto é extremamente importante, Sr. Pre
sidente. Fui acusado de suspender as imunidades
parlamentares, no estado de sítio, veja V.Ex"

As imumdades dos Membros do Congres
so Nacional permanecerão durante o estado
de sitio; todavia, poderão ser suspensas me
diante o voto de 2/3 dos respectivos mem
bros da Câmara dos Deputados ou do Sena
do Federal, as do Deputado ou Senador cu
jos atos fora - fora - do recinto do Con
gresso sejam manifestamente incompatíveis
com a execução do estado de sítio.

Sr. Presidente, isso já existe Hoje podemos au
torizar, todos os dias estamos votando aí contra
processo do Sr. João Cunha que desacata todo
mundo, escudado na impunidade parlamentar,
e nós não. Se chegarmos ao estado de sítio, um
deputado qualquer, num gesto tresloucado, jo
gando toda a instituição, o Congresso Nacional,
o Poder Legislativo,numa atividade que nada tem
a ver com a sua vida parlamentar - porque aqui
está assegurada a sua vida parlamentar - e resol
ve jogar uma bomba, resolve metralhar pessoas
no meio da rua, resolve comandar um grupo revo
lucionário, o Congresso se reúne e suspende as
suas imumdades. Se assim não fosse, a força
falaria mais alto, porque o mundo e o próprio
Brasil estão repletos de exemplos desta ordem.
Isto garante a imunidade dos parlamentares, ga
rante, inclusive, no estado de sítio, Sr. Presidente,
a inviolabilidade do mandato parlamentar. Mas
a exemplo do que acontece hoje, quando autonza
mos o Supremo a processar durante o estado
de sítio, por atos praticados fora do recinto do
Congresso, 2/3 da Casa - 2/3 - poderá julgar
no foro competente, que é a instíturção, o procedi
mento do parlamentar que proceder de forma
diversa, erradamente.

Não me parece que isto seja um dispositivo
antidemocrático. Em que pesem as críticas de
que foi vítima o Relator, de que havia suspendido
a imunidade parlamentar. Expirado o estado de
sítio cessarão seus efeitos, sem prejuízo das res
ponsabilidades pelos delitos cometidos por seus
executores ou agentes.

Este é outro ponto extremamente importante,
Sr. Presidente, "expirado o estado de sitio," termi
nado o estado de sítio, "cessarão seus efeitos,
sem prejuízo das responsabilidades pelos delitos
cometidos por seus executores ou agentes".
Qualquer excesso praticado durante o estado de
sítio não cessa com a cessação do estado de
sítio. E digo mais: as medidas aplicadas na vigên
cia do estado de sítio serão, logo que o mesmo

termine, relatadas pelo Presidente da República
em mensagem ao Congresso, com especificação
e justificação das providências adotadas, indican
do, Sr. Presidente, nominalmente, os atingidos
e as restrições aplicadas. Os atos praticados com
inobservância deste capítulo permitirão o prejudi
cado recorrer ao Poder Judiciário que não poderá
excusar-se de conhecer do mérito do pedido. O
Presidente decreta, remete ao Congresso, o Con
gresso aprova ou rejeita. Aprovado, nomeia-se o
executor. Terminado, o Presidente vem ao Con
gresso prestar contas, nominalmente, das pes
soas atingidas e as restrições aplicadas. Não ces
sam os efeitos dos excessos praticados, e o Judi
ciário se obriga a conhecer; não poderá excu
sar-se de conhecer o mérito do pedido.

Sr. Presidente, não sei o que pode ser mais
democrático. Esse era o papel do estado de defe
sa e do estado de sítio.

Entramos, então, em segurança nacional, cujo
conceito já haviamos restringido ao mínimo, e
alguns perguntaram e reclamaram por que ter
mos segurança nacional na Constituição? E eu
digo para restnngi-la, porque se não houvesse
na Constituição anterior, ou melhor, se não hou
vesse sido praticados excessos em nome da segu
rança, eu certamente não colocaria o capítulo que
coloqueí apenas para restringi-Ia. Restringir o
Conselho que havia se tomado um ministério com
suprapoderes; e eu dizia, o "Conselho de Segu
rança Nacional é o órgão destinado à assessoria
direta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a segurança nacional". Aídisse
ram: por que colocam isso na Constituição, se
é órgão de terceiro escalão? Porque desejo que
ele fique restrito a essas funções e, aliás, por im
precisão de minha redação e por haver o tempo
me premido, eu havia colocado para decretação
do estado de sítio que "o Presidente ouviria o
Conselho de Segurança", e emenda dos compa
nheiros, não me recordo mais de qual, adver
tiu-me de que ele não poderia ser obrigado a
ouvir um órgão de assessoramento.

Já que existe um Conselho de Segurança, um
órgão de assessoramento em terceiro nível, eu
disse que ele é presidido pelo Presidente da Repú
bhca, como não poderia deixar de ser, porque
é um órgão do Executivo, dele participam como
membros natos o VIce-Presidente, todos os Minis
tros, o Presidente da Câmara dos Deputados, o
Presidente do Senado Federal e o Presidente do
Supremo Tribunal Federal.

Vejam os Srs. Constituintes, um órgão de asses
soria tão distorcido como foi, a nossa preocu
pação de fazer um texto democrático, fez com
que inseríssemos para reduzi-lo à expressão devi
da e alargássemos a sua composição, onde estão
os Ministros Civis, onde estão o Presidente do
Senado Federal, o Presidente da Câmara dos De
putados e o Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. E não satisfeito criei um parágrafo único
dizendo "a lei regulará a sua organização, compe
tência e funcionamento, e poderá admitir outros
membros natos ou eventuais".

Esta é a razão de ter a palavra "segurança nacio
nal" e "Conselho de Segurança Nacional" no no
vo texto, é para varrer, defmitivamente, o super
poder.

Entramos, então, no capítulo das Forças Arma
das Já comentamos, já dissemos, estão tabula-

das as emendas que mais de 90% das propostas
desejavam que as Forças Armadas, nos limites
da lei, como órgão não de decisão, ccmo cauda
tários de ordem intervissem nos casos previstos
em lei,na segurança interna. E, dizemos, "Consti
tuídas pelo Exército, pela Aeronáutica e pela Mari
nha, são instituições nacionais, permanentes e
regulares (como não podiam deixar de ser) orga
nizadas na base da hierarquia (como também
não poderiam deixar de ser) e na disciplina, sob
a autoridade suprema do Presidente da República.
Lei complementar de iniciativa do Presidente da
República estabelecerá normas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no empre
go das Forças Armadas. Destinam-se à defesa
da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais
da lei e da ordem. N é outro ponto polêrruco.

Sr Presidente, os Estados dispõem de suas
polícias administrativas, a União não pode deixar
de dispor, para os casos extremos, e, neste caso,
usamos a ordem como gênero; não é ordem pú
blica, que definimos perfeitamente no capítulo da
Segurança Pública: cabe ao Presidente da Repú
blica a direção da política de guerra e a escolha
dos comandantes e chefes.

Estes foram os tópicos sintéticos e, devo dizer,
a síntese do pensamento da maioria dos Consti
tuintes no que pese a eficiência, a organização,
a tendência de onipresença de pequenos grupos
discordantes que desejam dar à Nação a sensa
ção de representar o pensamento da maioria.

Entramos no problema do serviço militar. O
problema do serviço militar, se não me falha a
memória, temos aqui a tabulação, um pequeno
número apenas no serviço militar;no anteprojeto,
45 sugestões, 36 pelo princípio da obrigatorie
dade.

Vejam bem, Srs. Constituintes, estou falando
pela maioria das propostas que recebi, e se estou
sendo um pouco prolixo e maçante é porque o
tema tem sido tratado com emocionalismo que,
certamente, não é o nosso objetivo; ao todo 45,
sendo 36 pela obrigatoriedade, 9 pela modifica
ção, pelo facultativo, 7 pela inclusão do imperativo
de consciência. O Relator ouviu todas as pessoas,
todos os companheiros, as assessorias dos minis
térios militares trouxeram para toda a Comissão
suas razões e o Relator chegou à seguinte conclu
são: 1a - O serviço militar não -obrigatório, do
ponto de VIsta pessoal do Relator, é extremamente
perigoso porque cria uma casta, um Exército pro
fissional que nada tem a fazer a não ser se preparar
para brigar; não tendo briga, vai inventar; 29 

é extremamente importante que a sociedade civil,
através das camadas mais pobres, permeiem as
Forças Armadas nesse tão desejado congraça
mento. Saem de lá os jovens recrutas, não digo
formados, mas com um mínimo de noções sobre
mecânica, eletricidade, disciplina, higiene, caldei
reiros, soldadores, mecânicos, borracheiros e tan
tas outras profissões. Além do mais, o custo do
Exército profissionalizado seria absolutamente in
suportável pelo País; ao rapaz, ao jovem que presta
serviço militar é pago uma retirada simbólica, no
caso, se se proflssíonallzasse o Exército, não só
O custo deste serviço voluntário como a reação
em cascata que seria absolutamente proibitivo
ao País.

Por essa razão optei pelo serviço militar com
pulsório, e criei um dispositivo. Fui procurado pe-
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los menoritas, fui procurado pelas Testemunhas
de Jeová, que alegam imperativo de consciência
para não pegarem em armas para matar, para
serem preparados para a guerra e sugeriram, en
tão, que eu fizesse uma ressalva:

"Ficam eximidos aqueles que alegarem
imperativo de consciência."

Essa forma não satisfaria porque deixaria de
ser serviço militarobrigatório. Vocênão tem como
ver a consciência de ninguém, na hora eles dizem
"imperativo de consciência". Então, o que fize
mos? Fizemos um artigo no § 10:

"Às Forças Armadas compete, na forma
da lei, atribuir o serviço alternativo aos que
em tempo de paz, após alistados, alegarem
imperativo de consciência para eximirem-se
de atividade de caráter essencialmente mi
litar."

Com isso não tiramos a obrigatoriedade, nem
deixamos de respeitar os Imperativos de cons
Ciência.O jovem se ahsta e não quer fazer nada
de militar, ele é enfermeiro, então vai trabalhar
no hospital, é professor, vai dar aula; é mecânico,
vai ensinar; "ficam as mulheres e os eclesiásticos
isentos do serviço militar obrigatório em tempo
de paz, sujeitos, porém, aos encargos que a lei
lhes atribuir" e não foi ponto polêmico.

Sobre as garantias das patentes:

"Aspatentes com as prerrogativas de direi
tos e deveres a elas inerentes são assegu
radas em toda a plenitude aos oficiaís da
ativa, da reserva ou reformados das Forças
Armadas."

Também não foi polêmico porque a patente
é essencial, fundamental à garantia do exercicio
da missão. E estendi, também, corrigmdo alguma
injustiça de algumas policias, as patentes aos ofi
ciais das forças policiais e corpos de bombeiros
no âmbito dos Estados, Territórios e do Distrito
Federal, ou seja, a patente estadual para que ele
não esteja à mercê de mesquinhas perseguições
politicas de governantes eventuais. É assegurada
a patente ao oficialque fez o seu curso, ele poderá
ser rebaixado, poderá ter cassada a sua patente,
através do procedimento dos inquéritos, das puni
ções da disciplina do Estatuto Militar.

"Não caberá habeas corpus nas trans
gressões disciplinares militares."

Este ponto foipolêmico. Entendem alguns
companheiros que o habeas corpus deveria
haver dentro dos quartéis. Sr. Presidente, te
ríamos que modificar toda a Constituição,
teríamos que tirar instituições permanentes
e orgamzadas na base da hierarquia e da
disciplina.Existe dentro das Forças Armadas
e das polícias todo um elenco que permite
a defesa dentro dos processos administra
tivos, seria inverter todo um processo, querer
levar um procedimento da SOCIedade civil pa
ra uma sociedade que é composta de forma
hierarquicamente organizada.

"Os militares serão alistáveis.:"

Era o grande desejo dos soldados, cabos e
etc., excluídos apenas aqueles que prestam o ser-

viço militar obrigatório. Neste ponto entendia o
Relator, Sr. Presidente, que aqueles jovens que
entram para prestar o serviço militar por um ano
deveriam estar munes às lides políticas,não deve
riam levar para dentro das corporações as suas
paixões em período tão curto, e ainda tão jovens
17, 18,anos, razão por que apenas os que presta
vam serviço militar temporário estavam isentos
do alistamento

"Estando prestando serviço militar, não
podem ser alistáveis para fins eleitorais."

Devo dizer, Sr. Presidente, que esta razão não
é um problema de vida e morte. A Comissão
poderá certamente, como pode estudar todos os
capítulos, estudar a pertinência ou não do argu
mento.

"Os militares, enquanto em serviço, não
poderão estar filiados a partidos políticos."

Com isso, nós permitimos que no minuto em
que o militarse licencia para disputar uma eleição,
ele não precisa ser uma exceção à regra, ele vira
um cidadão comum, filia-se ao partido político
da sua preferência e vai disputar a sua eleição.

Entramos num capítulo que criamos especial
mente, Sr. Presidente, e que estivemos lendo le
gislações comparadas, Constituições, e sempre
foiextremamente polêmico - "a sociedade exige
segurança".

Não se pode mais conviverno mundo modemo
de maneira que ninguém pode sair à rua, e nós
sentimos claramente que havia um verdadeiro
conflito entre os papéis das polícias militares e
da polícia civil. Esse conflito derivava muito mais
não dos seus integrantes, mas de uma zona cin
zenta onde não havia limite de competências.

Este foi o ponto que mais trabalho deu ao Rela
tor. Eu então emiti um conceito de segurança
pública, para que não se confunda segurança pú
blica com segurança nacional.

"Segurança pública é a proteção que o
Estado proporciona à sociedade para a pre
servação da ordem pública e da incolumi
dade das pessoas e do patrimônio através
dos seguintes órgãos:

Nessa definição, Sr. Presidente, apenas para
não ser cansativo, têm emendas dos companhei
ros da Comissão que melhoram o texto. Então
nós dividimos os órgãos da seguinte forma:

"PoliciaFederal, forças policiais, corpos de
bombeiros, polícias judiciárias, guardas mu
nicipais."

Por quê? Havia uma tradiçãoi as polícias sem
pre foram forças policiais, forças públicas. No pe
ríodo revolucionário, criou-se a expressão "mili
tar", gerou-se a dicotomia civil/militar; polícia civil
versus polícia militar. Depois de entendimento
amplo, chegamos à forma de chamar forças poli
cials e polícia judiciária.Por quê? O limite de com
petência de cada uma e a forma de organização
de uma delas não tiraria, embora o nome retire
polícia militar para forças policiais, a sua compo
sição militar,fundada na hierarquia, e não poderia
ser de outra forma, um corpo armado. A Polícia
Federal é um órgão permanente instituído por
lei destinado a:

"1° apurar infrações penais contra a or
dem política e social ou em detrimento de

bens, serviços, interesses da União ou de
suas entidades autárquicas e empresas públi
cas, assim como outras infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual, ou interna
cional, e exige repressão uniforme, segundo
dispuser a lei;

2°prevenir e reprimir o tráfego de entorpe
centes e drogas afins;

3°exercer a polícia marítima, aérea e de
fronteiras;

4· exercer - e aproveitando emenda dos
companheiros a classificação e controle de
diversões públicas, segundo dispuser a lei."

Fui acusado de autor de censura na nova e
liberal Constituição. Recebi, Sr. Presidente, a rela
ção dos filmes eróticos brasileiros. Não tenho co
ragem de ler os títulos nesta Comissão, e julgo-me
um homem normal, não tenho coragem, nenhum
pai de família pode ser contra à classificação de
diversões públicas; nenhum, "segundo dispuser
a lei".Os líricos dizem "não, o Ministérioda Cultu
ra..." a lei dispõe que o Ministérioda Cultura forne
cerá os elementos, os parâmetros, a lei diz o que
vai ser ou não censurado; mas na hora em que
o submundo chega lá o intelectual do Ministério
da Cultura desarmado, sem poder de policia, a
ordem não será obedecida. É atividade típica de
polícia federal exercer a policiajudiciária da União,
como não podia deixar de ser; os Estados com
a polícia judiciária e a União com a policia federal.

"As normas gerais relativas à organização,
funcionamento, disciplina, deveres, direitos
e prerrogativas da polícia federal serão regu
lados através de lei complementar de inicia
tiva do Presidente da República, denominada
Lei Orgânica da Polícia Federal."

Forças Policiais:

"As forças policiais e os corpos de bom
beiros são instituições permanentes e regu
lares - não podiam deixar de ser - destina
das a quê? À preservação da ordem pública,
organizada pela lei, com base na hierarquia,
disciplina e investidura militares, exercendo
o poder de policia, de manutenção da ordem
pública, inclusive nas rodovias, forças auxilia
res e reserva do Exército, sob a autoridade
dos Governadores de Estado-Membros, Ter
ritórios e Distrito Federal no âmbito de suas
respectivas jurísdiçôes."

E aqui o objetivo é incorporar à atual Patrulha
Rodoviária Federal ligada ao DER, que não tem
poder de policia, não tem organização, e que an
siava ir para a Policia Federal, mas cujo ativo é
quase o dobro da atual Polícia Federal, e geraria,
sem dúvida alguma, problemas intransponíveis
pela sua especificidade.

Então, em cada Estado as forças policiaisfazem
o policiamento das rodovias, sejam elas estaduais
ou federais.

"As atividades de policiamento ostensivo
são exercidas com exclusividade pelas forças
policiais."

O que é ostensivo? É o policial fardado, é o
choque, é a repressão ao quebra-quebra, não po
de deixar de ser de uma força militar.

"Aos corpos de bombeiros competem as
ações de defesa civil, segurança contra in-
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cêndío, busca e salvamento e perícias de in
cêndio."

Nesta questão até houve polêmica; apreceram
algumas pessoas que achavam que o Corpo de
Bombeiros não deveria fazer perícia contra incên
dio, devia ser a Policia Civil. O Corpo de Bom
beiros que por força de aptidão, todos sabem.
que a maioria é de advogados, que o JUIZ deter
mina o perito e não diz, com exclusividade, se
o Juiz duvida de um laudo, à parte, nomeia o
seu perito, mas achou por bem o Relator e a
Comissão o texto a seguir:

"A lei disporá sobre a estrutura básica e
condições gerais de convocação, mobiliza
ção das forças policiais e corpos de bom
beiros."

Policias .Judíciárías, anteriormente denomina
das de polícias civis; não tinham denominação
no anteprojeto; mas os companheiros apresen
taram emenda e solicitaram que, para que não
houvessem dúvidas de criar uma nova estrutura
deixando a atual Polícia Civil, dissesse:

"Polícias Judiciárias, anteriormente deno
minadas de Polícia Civil, são instituições per
manentes, organizadas pela lei, destmadas,
ressalvada a competência da União,a exercer
a investIgação criminal, a apuração de Ilícitos
penais, à repressão criminal e ao auxílio da
função jurisdicional na aplicação do direito
penal comum, exercendo o poder de polícia
judiciária nos limites de sua circunscrição,
sob a autoridade dos Governadores dos Esta
dos, dos Territórios e do Distrito Federal."

Alguns companheiros, Srs, Constituintes, dese
javam que eu dissesse que as forças pollcraís de
veriam estar sob a autoridade do Secretário de
Segurança porque a Polícia Civil, a Polícia Judi
ciária assim está.

Eu achei que era um absurdo legislar sobre
matéria de competência exclusivamente do Esta
do, mantive a denominação, o Governador é
quem coloca sob o Secretário de Segurança, ou
não, isso é problema de cada Governador.

Surgiu um outro problema que é uma situação
de fato, este é o País do fato consumado, guardas
municipais. Prefeitos resolveram ter as suas guar
das municipais, o que fazer com essas guardas
municipais? Pediu-se que fizesse convênio com
a Polícia; eu até acedi no primeiro momento que
se fizesse com a Polícia Militar, porque tinha uma
estrutura mais hierarquizada. Depois pediram-me
que fizesse com a Polícia Civil, e eu conheço ra
zoavelmente este País,Sr. Presidente, sei que qual
quer prefeito de um municipiozinho da Amazônia
ou do Nordeste que tiver seis, sete, ou oito pisto
leiros, capangas, um apaniguado ou protegido,
vai meter um revólver no guarda ou no pistoleiro
e meter no bolso dele uma carteira de Polícia
Civil. Isso acontecerá, e eu dízia no começo da
nossa exposição, que nós não somo fílósofos,
nós somos políticos, a ciência do político é dife
rente, vivecom a realidade concreta, num mundo
concreto e controverso, razão por que eu apenas
me referi às guardas municipais dizendo:

"Às guardas municipais, sob a autoridade
do Prefeito Municipal compete:

19-avigilânciado patrimônio municipal."

Eu não posso impedir que ninguém contrate
o seu vigia.Alguns companheiros disseram: "Bota
um dispositivo que é vedado portar arma". Não
posso colocar porque é um direito que tem cada
Cidadão, nos limites da lei, de portar uma arma
desde que enquadrado na Secretaria de Segu
rança. Vaià Secretaria de Segurança, se tiver um
motivo para portar arma terá um porte de arma.
Por que, então, eu iria exigir? Eu não permito,
eu não dou a ele a exceção à regra, que eles
possam ser armados, eles serão, terão o trata
mento de Vigilantes, vigilantes como se fossem
vigilantes particulares. Mas impedir que um vigi
lante de um prédio tombado pelo patrimônio, no
centro de São Paulo, num bairro abandonado,
num bairro cheio de marginais, sejam obrigados
a ser vigIlantes desarmados isso é falta de senso,
de realidade.

E ai foram os textos principais, Sr. Presidente.
Os assuntos pertinentes à Subcomissão de De

fesa do Estado devem contar em outros capítulos.
Esses não foram polêmicos. Há algumas emen
das que devem ocorrer na Comissão. Não quis
fazer, mas, por exemplo, "as terras dos silvicolas
que são bens da União" aparecem na hora, no
açodamento que esse prazo regimental nos im
põe, escapou, os companheiros lerão, apenas
descreve os bens da União, que não tem nenhum
assunto polêmico e dá um tratamento Constitu
cional aos royalties de petróleo que a Marinha
já tem hoje, Eu já soube que está entrando uma
emenda de um companheiro, tirando isso, e dei
xando para a legislação ordinária, ao que o Relator
não tem nada a opor, e atendendo emenda do
companheiro Ottomar Pinto voltamos ao campo
do CorreioAéreo Nacional, mais por uma questão
afetiva, porque na realidade o Correio é mono
pólío estatal; e outro engano brutal em que incor
reram os jornais foi dizer que o Relator havia pro
posto cessação do monopólio do Correio e entre
gue a empresas privadas; lêem muito bem, sabem
ler muito.

Eu acabava o CAN, porque o Correio Nacional
já é uma autarquia específica, não me referi a
ele, o CAN- Correio Aéreo Nacional- via FAB,
esse eu extinguia. Continuava o Correio, a institui
ção, Correio Brasileiro, autarquia de direito públi
co, e eles entenderam que eu tirando do CAN
estava dando à iniciativaprivada.

Atendendo solicitação dos companheiros da
Amazônia, pelo papel relevante, deixamos o CAN
em homenagem, inclusive, até disse à memória
do Brigadeiro Eduardo Gomes, esses grandes ofi
ciais da FAB que escreveram essa história deste
País.

Sr. Presidente, em pinceladas que pretendia
fossem mais rápidas, este foi o espírito que nor
teou o nosso trabalho. E eu dizia, para concluir,
Sr. Presidente, só para concluir, no substitutivo,
devo enfatizar que cinco princípios básicos foram,
sem a menor sombra de dúvida, sustentáculo des
te parecer:

10
) que houvesse a total e absoluta submissão

de todos os mecanismos e instituições do Estado
ao controle da sociedade civil;

2°) que todos os dispositivos constantes do an
teprojeto fossem absolutamente democráticos e
refletissem os anseios da maioria do povo brasi
leiro, e essa maioria cabe muito bem, Sr. Presi
dente, porque vou enfatizar mais uma vez para

a Comissão, o relatório refletiu, sem dúvida algu
ma, a maioria arrasadora das propostas de todos
os Constituintes, não só os da Comissão;

3°) que ao Estado federal, não fossem supri
midos os mecanismos democráticos de defesa
da sociedade;

4°) que o Poder Legislativo exercesse sempre
o poder fiscalizador, sempre, autorizatório, quan
do possível, quando o Estado permitisse, e de
referendum quando imprescindível; o controle
da sociedade civil em todos os mecanismos atra
vés do Legislativo;

5°) que todos os segmentos da sociedade, sem
nenhuma distinção, tivessem acesso ao Reitorpa
ra proporcionar-lhe as informações e os esclareci
mentos julgados indispensáveis à elaboração do
presente substitutivo e do anteprojeto.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente, obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - De
acordo com a sistemática de trabalho da Comis
são, o objetivo da exposição do Relator é muito
mais fazer uma exposição abrangente que ilustre
para os membros das outras Subcomissões aqui
lo que se passou na própria Subcomissão, porque
o que foi discutido na Subcomissão foi objeto
de debate; objeto de instrução permanente.

Nós, então, abrimos aqui a perspectiva de haver
debates com os relatores. O primeiro relator foi
o Deputado e Constituinte Francisco Rossi, que
teve uma boa parcela de debates depois da sua
exposição: o segundo foi o Constituinte Nelton
Friedrich. Não teve praticamente debatedores,
uma vez que a sua Subcomissão teve um resul
tado nos assuntos polêmicos quase unânime, en
tão, praticamente não era polêmico o assunto,
era consenco. E, agora, temos a exposição do
Constituinte Ricardo Fiuza.

Não é meu propósito cercear qualquer tipo de
debates. Depois, lembraria que o objetivo do de
bate era ilustrar e instruir o restante da Comissão,
uma vez que agora ela deveria estar na sua com
posição, global reunida.

Infelizmente, não temos tido oportunidade de
renuni-Ia, até agora, com número suficiente para
que essas três exposições tenham resultado em
beneficio coletivo, mas, ainda assim, acho que
tem sido muito útilque os relatores tenham expos
to exata e fundamentadamente os pontos polêmi
cos dos seus pareceres.

Está aberto assim, portanto, o debate. Com a
palavra o Constitumte Ottomar Pinto.

O SR. CONSmUlNTE OrrOMAR PINTO 
Sr. Presidente, eu queria esclarecer, já que o Rela
tor focalizou o assunto Correio Aéreo Nacional,
há uma interpretação que foi dada pelo Relator
que não corresponde ao sentido atual de Correio
Nacional.

A conotação do Relator, data venia, é no sen
tido de que o correio é um avião que sai por
aí carregado de correspondência, distribuindo em
todo o interior do Brasil, não é isso!

Assim como os aviões da FAB hoje levam mi
nistros, deputados, familiares de militares, as altas
patentes para Rio de Janeiro, para Recife, para
Salvador, existem aviões que no Nordeste, na
Amazônia, levam garimpeiros, leva o seringueiro,
leva o estudante pobre que quer ir para a facul
dade, que nas férias que irpara casa, traz a mulher
doente que não está sangrando, mas que tem
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"Defender a Pátria e garantir os poderes
constitucionais, a ordem, a lei, é o mesmo
que ser destinado à defesa da Pátria no exte
rior, à manutenção das leis no interior, a ser
obrigado a sustentar as instituições constitu
cíonais.'

Opinião do mestre Pontes de Miranda, que eu
fIZ questão de saber, porque o assunto era polê
mico.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço ao secretário que apanhe com o Constituinte
o documento a que ele fez referência.

O relator tem a palavra em seguida.

a magnitude crescente e desbordente do fenô- O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi-
meno terrorista, se pleiteara a única altemativa dente, o nobre Constituinte César Maia, durante
válida, o seu aniquilamento para preservar a exis- todo esse trabalho da Comissão, deu uma contri-
têncía da Nação. buição realmente inestimável, tanto que aproveitei

A outra opção significava permitir o seu triunfo uma série de emendas de S.Ex"
e com isso a desaparição em um caminho sem S Ex" é um liberal equilibrado, mas confesso
retorno das instituições do modo de vida argen- a V Ex"que preciso ler melhor este texto porque,
tino. Quer dizer a posição do general é uma posi- na realidade, acho que não dá para tirar melhor
ção muito dura em relação a esse tipo de enfren- uma conclusão.
tamento. Veja bem V. Ex" como os meus argumentos

Um pouco antes, ele fala do período de desen- se fundamentam e até justificam a leitura deste
contro, e diz assim: depois, lamentavelmente, a texto ele diz que: "Em face da debilidade das
debilidade das instituições, a ausência de uma instituições - diz o general aí - que legitimavam
acendrada cultura cívica, a influência no País de " de qualquer maneira a intervenção": veja bem,
ideologias extemas não compativeis com o slste- \ nesse caso não há Constituição que resista.
ma repúblícano, e o desacertado conceito sobre Ele está dizendo o seguinte: que houve um
o rol que correspondia ao Exército neste sistema, caos total, e que acha que legitimava; então. se
deram lugar à iniciação de um longo período de eu voto, se é lei, se é ordem, se não é ordem,
desencontro entre os argentinos. se é proibido ele intervir, dá na mesma coisa,

eles interviriam de qualquer maneira.
A participação do Exército em tais sucessos DIZ o homem textualmente: "Em face da debili-

foi a conseqúêncía de haver sido tentado, induzido dade das ínstítuíções que leqítímava de qualquer
ou ainda forçado, por graves circunstâncias nado- maneira a intervenção".
naís, o qual legitimava de algum modo a sua
intervenção de qualquer maneira, essa sua inter- Então, na realidade do ponto de vista constitu-

cional, permita-me, tudo que V.Ex"traz é constru
venção o afastou do rol específico que lhe marca tívo, mas a opinião do general não acrescenta
a lei, fato certo que não alcançam a ressarcir pelo muita coisa, ele quis dizer foi que, de qualquer
menos desde de um ponto de vista político teórico maneira, teriam intervindo.
a nobreza dos propósitos nem a legitimidade dos
objetivos. Mas, se o Presidente me permitir falar meia

hora sobre lei e ordem, a que são pontos extrema-
E conclui: se apontou a beneficiar a nação ter mente polêmicos, eu diria o seguinte: a obediên-

um desmedo da república; o Exército de hoje ela à lei e aos deveres genéricos de preservá-Ias,
'expressa, isto sim, abrir juízo e sem animo de em especial de garantir os poderes consntucío-
condenação todos fomos em algum momento nais, exclui de modo categórico o direito de rebe-
participante e, portanto, de certa forma respon- lião contra a ordem jurídica superior. constitu-
sáveis. cional ou subordinada, da legislação ordinária,

Dizemos assim, simplesmente, porque assim conforme, inclusive, preleciona Seabra Fagundes.
ocorreu e esta asseveração leva a nossa desen- Quer dizer, o texto na minha opmíão, garantia
camada observação da realidade e com ela o dos poderes constitucionais da lei e da ordem,
reconhecimento dos erros cometidos. tem esse sentido, exclui de modo categórico qual

quer ação fora da lei e da ordem.
Mas, vamos mais para diante. Porque a manu

tenção interna, também, dos hmítes constitucio
nais, é atribuição dos Estados-Membros, obvia
mente não poderíamos excluir a responsabilidade
da União neste campo, pela danosa repercussão
que a desordem acarreta sobre toda a comu
nidade nacional.

A responsabilidade do Governo federal na or
dem interna já se encontra consagrada no Direito
Constitucional e no Direito Comparado no que
diz respeito a todos os Estados federais.

Pontes de Miranda, por exemplo, em "Comen
tários à Constituição de 1967", com a Emenda
n° 1, de 69, refere-se às Forças Armadas. A dife
rença entre o art. 14 da Constituição de 1891
e do art. 167 da Constituição de 46, ou art. 97,
parágrafo único da Constituição de 67 é só de
palavras.

Diz Pontes de Miranda:

E ele propõe, como papel das Forças Armadas,
a partir dessas observações. A fim de conformar
um instrumento militar terrestre a que aspiramos,
com adequada capacidade profissional e elevado
espírito republicano, é necessário que seus qua
dros tenham dedicação exclusiva as suas tarefas
de serviço, quer dizer, uma entrega absoluta à
sua profissão. Para isso requer indispensável
apoio orçamentáno que possibilite uma vida de
corosa para a família do militar, uma adequada
participação institucional nos problemas da defe
sa nacional e sobretudo que o Exército seja respei
tado na sua dignidade e na de seus integrantes
como instituição pilar fundamental da nação ar
gentina.

Gostaria depois de passar às mãos do Sr. Rela
tor e do Sr. Presidente o discurso do general,
que apesar de suas assertivas tão fortes, com as
quais nós não concordamos, a sua conclusão
é uma conclusão semelhante a esta que inspira
a Proposta Arinos, que inspira a Constituição
alemã e que inspira as nossas emendas que nós
encaminhamos antes e que encaminhamos ago
ra.

Era só isso.

oSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem, o Constituinte César Maia.

Estou pedindo a secretária que tome a assina
tura dos Constituintes que queiram debater.

o SR. CONSTITUINTECÉSARMAIA-Sr. Pre
sidente, Srs. Relatores, gostaria de me ater apenas
o art. 13, que trata da destinação das Forças Ar
madas.

Na verdade, existe uma contradição, Sr. Relator,
entre a forma que o art. 13 descreve e as informa
ções que V. Ex' presta.

V. Ex' tem dito, está gravado, disse há poucos
minutos atrás, entender as Forças Armadas como
forças caudatárias e sem iniciativa. Não é exata
mente o que o art. 13 dispõe.

Nós, nas nossas emendas, no primeiro turno
e agora no segundo turno, temos insistido em
retornar com a descrição que o Projeto Arinos
nos apresenta, que é uma descrição semelhante
a de outras Constituições, como por exemplo da
Constituição alemã.

Nessa semana, Sr. Relator, estive participando
de um foro de debates, em Buenos Aires, sobre
a América Latina, onde tivemos ocasião de acom
panhar a discussão sobre a obediência devida.

Trago aqui para o Sr. Relator e para o nosso
Presidente o discurso do Chefe do Estado-Maior
Geral do Exército, General José Dante Carid, um
dia após a provação da obediência devida

Gostaria de pedir licença para ler três trechos
,uma tradução direta, que me parece são suficien
temente fortes para respaldar a proposta do Pro
jeto Arinos.

Aqui com outras palavras é mais ou menos
o que apresentamos, vou inverter a ordem para
ver a característica do discurso do General. E gos
taria também de salientar que essa proposta pas
sou pelo Senado sem qualquer tipo de reação
popular. E se sabe que na Argentina o centro
de gravidade política é mais à esquerda do que
é no caso brasileiro; ou seja, no caso entendi
mento de turista, embora os muros da cidade
procurassem demonstrar outra coisa, no nosso
entendimento de turista houve uma certa absor
ção pela cidade argentina desta mensagem tão
polêmica do Sr. Presidente da República.

Numa parte o general trata da agressão subver
siva, ele diz assim: em um passado recente o
Exército também no marco das Forças Armadas
deveu afrontar em uma guerra a agressão sub
versiva.

Estas circunstâncias e suas especiais caracte
rísticas determinaram que logo que superar todos
os outros meios e recursos institucionais, e ante

uma doença grave, perniciosa, que precisa de
uma atenção especial num hospital melhor quali
ficado.

Então, o que a gente quer é evitar o elitismo
no transporte aéreo não militar da Força Aérea
Brasileira, é que esta aviação que não é uma avia
ção digamos assim operacional, mas uma avia
ção que contempla um segmento da sociedade
ligada ao setor militar, possa também dedicar sua
atenção, como no passado, aos carentes do Bra
sil.

É por isso que nós insistimos na permanência
desse item constitucional, para que a FAB fique
obrigada à prestação desse serviço per omnía
saecula saeculorum.
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A ordem, portanto, aqui, Sr. Presidente, é vista
como gênero do qual a ordem pública é apenas
uma espécie qualificada; a ordem no texto consti
tucional é tomada no sentido mais amplo e abran
ge a proteção acima citada, referindo-se, sobre
tudo, a um bem maior, que não se restringe ao
individual, mas engloba a defesa da sociedade
contra a ameaça delituosa desenvolvida dentro
do território nacional; é o caso de crimes capitu
lados nos Códigos Penais e na lei de defesa do
Estado, protegendo, sobretudo o funcionamento
normal dos poderes constitucionais.

Também é o caso de leis que protegem a pres
tação dos serviços essenciais à população.

O emprego das Forças Armadas na garantia
da lei e da ordem independe do estado de sítio,
inclusive,porque se não nós teríamos que invocar
o estado de defesa e o estado de sítio, e não
afeta o estado normal de garantias do direitocons
titucional do cidadão, uma vez que a defesa da
Federação é também encargo da União.A garan·
tia da lei e da ordem é uma faculdade que a
União reserva para tratar de problemas menores
sem autorização de institutosjurídicosmais fortes.

Permita-me V.Ex', o Relatorpode estar equivo
cado, mas essa é a interpretação do Relator.

O exemplo corrente, por exemplo, do emprego
das Forças Armadas pela União na garantia da
lei e da ordem é a requisição de tropas pelo Poder
Judiciário, por exemplo, na garantia de pleitos
eleitorais;na Paraíba, em Pernambuco, os gover
nadores do PMDB pediram garantia do Exército
para garantir o pleito; isto é garantia da lei e da
ordem sem precisar decretar, não se podia fazer
uma eleição, por exemplo, sob o estado de defesa
ou estado de sítio.

É na norma constitucional em ceusa que a
lei ordinária eleitoral vai encontrar fundamentos
jurídicos para esse emprego.

Naturalmente, nós estamos na Comissão Te
mática e os assuntos vão ser melhor discutidos,
respeito o ponto de vista de V. Ex', apenas Sr.
Presidente, expliquei em respeito às colocações
do nobre Constituinte César Maia a quem muito
admiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavraao ConstituinteAntônioBritto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRrITO 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs. Constituintes,
em respeito ao adiantado da hora, e seguramente
ao cansaço de todos, eu gostaria de me cingir
a duas observações, embora, pela leitura que já
tinha feitodo texto apresentado pelo nobre Consti
tuinte Ricardo Fiuzae pelo acompanhamento das
observações que S Ex' fez, tenho ainda outras
observações que deixopara momento mais opor
tuno ou pelo menos em horário matinal.

Gostaria, nobre Relator, de me cingir a dois
aspectos: o primeiro o art. 19 se relaciona à com
petência da PolíciaFederal, para exercer a classifi
cação e controle de diversões públicas, segundo
dispuser a lei

Também tenho fI1ho e também tenho a enorme
preocupação com o fato de que a sociedade se
defenda em relação a espetáculos e a diversões
públicas; e nessa medida, até por coerência, e
especialmente por ter como origem profissional
o jornalismo, apresentei emenda no sentido de
que houvesse a classificaçãosim dos espetáculos
e das diversões públicas; nisso concordamos.

O que não entendo e, data venia, discordo,
é o que me parece se estabelecer como confusão,
não na exposição de V. Ex', mas em algumas
diséussões que têm havido nesta Casa, em rela
ção a dois momentos muito claros. O momento
da classificação, o momento em que um grupo
de pessoas vai defimr o que pode ser visto, a
partir de que idade, a partir de que horário, pelos
brasileiros, este momento não tem necessaria
mente nem convenientemente por que ser um
momento policial, não há razão para isso; e a
experiência da maioria dos países do mundo, es
pecialmente os democráticos, aponta exatamente
no sentido contrário, aponta no sentido de que
os professores, os pedagogos, não necessaria
mente os intelectuais, mas também eles, façam
esse exercício,que os pais, as entidades comuni
tárias, a exemplo dos Estados Unidos,se reúnam
e se reúnam inclusive fixando critérios regionais
e municipais em consideração à óbvia peculía
ndade municipal e regional.

Agora, estabelecido que determinado espetá
culo deva ser apresentado em determinado local
ou em determinado horário, ou para determinada
faixa de idade e, havendo transgressão a isso,
caracteriza-se o ilícito, caracterizar-se uma trans
gressão à norma que cai em quê? Cai na compe
tência que a polícia haverá de ter, em boa parte
do Brasil, isso tem sido competência da Polícia
Civil, de ir lá e tomar as providências no sentido
de defender a lei, de defender a norma, de evitar
a transgressão.

Então acho que na discussão desse tema é
preciso distinguir,nobres Relatores,Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, o momento de classificação
de um momento de, tendo havido transgressáo
a isso, o controle.Atéporque - e não sou versado
na matéria, mas tenho alguma lembrança - até
porque setores consideráveis da Polícia Federal
têm-se mamfestado exatamente nesse sentido.
Esta é a primeira observação.

A segunda observação, Sr. Relator, refere-se
às guardas municipais. Louvo o esforço que V.
Ex' fezno sentido de evitara criação de um mons
tro. E V. Ex' foi tão bem-sucedido nesse esforço,
que tenho a impressão que tornou as guardas
municipais inúteis.

"Àsguardas municipais, sob a autoridade
do prefeito municipal, compete a vigilância
do patrimônio municipal:'

Sou de uma cidade pequena, Santana do Livra
mento, e imagino o Prefeito contratanto seis a
oito pessoas, se houver controle de contratações
para isso, para administrar o prédio único tom
bado da cidade, o museu. Pena que ao lado do
museu haja o cinema, onde - minha cidade é
pequena, lá no finalzinho do Brasil- de repente,
a cinco centímetros da competência de proteção
do patrimônio municipal, se estabelece a desor
dem. Então, não consigo ver em 4.000, ou em
3.800 municípios brasileiros, qual é realmente a
utilidade disso, na medida em que o patrimônio
se cinge à Prefeitura,a um ou outro prédio.

Mas vamos saltar, vamos sair da minha peque
na Santana do Uvramento e chegar à Grande
São Paulo. Na Grande São Paulo, a questão da
segurança, a questão da proteção do patrimônio
da pessoa, essa questão ou leva, por convicção
nossa, à formação de guardas municipais com

poder de polícia, ou não contribuirá à questão
da segurança, e pior, poderá estabelecer, primei
ro, conflitode competência, segundo, conflitoaté
administrativo na superposição dessas institui
ções.

Por isso, e procurando ser muito breve, acho
que nós temos, nobre Relatore Srs. Constituintes,
uma definição a tomar, que ~ a seguinte: ou nós
entendemos que as guardas municipais são insti
tuições necessárias a exercer um trabalho efetivo
de segurança pública, e nessa medida vamos ado
tar essa decisão e transferir-lhe, e delegar-lhe a
competência necessária a isso, ou elas ficam res
tritas a uma função extremamente desnecessária
no sentido que: há, sim, o patrimônio, ele deve
ser protegido, sim, mas haverá um enorme dispo
sitivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, à dispo
sição da cidade para realizaresse trabalho.

Acho que a decisão que nós temos que tomar
é outra. Acreditamos que cabe haver, sob o co
mando do prefeito, uma guarda municipal, e ela
tem que cuidar da segurança - não tenho esse
ponto de vista, mas respeito quem o tiver - ou
não há necessidade disso e se entende que essa
tarefa é uma tarefa da PolíciaCivil, da PolíciaMili
tar, e aí por igual não cabe.

São as observações que gostaria de transmitir
aV.Ex'

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, 30 segundos. Meu caro companheiro, no
tocante à censura, naturalmente o Relatorvai me
lhorar bastante o texto aqui com as emendas dos
companheiros. Eu disse, inclusive, "segundo dis
puser a lei"já para deixarabertura de que o orga
nismo que crie toda a censura, pode ser o Minis
tério da Cultura, e que a polícia exerça e controle.
Agora, os lcritérios, etc., acho que a Comissão
realmente pode melhorar bastante.

Agora, só para concluir, o negócio da guarda
municipal é realmente um absurdo, e o objetivo
de botar na Constituição foi realmente esvaziar,
porque senão nós vamos criar uma nova força
policial sem disciplina, sem hierarquia, sem pre
paro, sem coisa nenhuma. O que acontece é o
seguinte, é um país de fato consumado, criaram
esse monstro. Agora, eu não impeço, no texto,
que o governador que quiser, sob a sua responsa
bilidade,faça convênio da Guarda Municipal com
a PolíciaMilitar. Ele faz o seu convênio e assume
a responsabilidade.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRrITO 
Nobre Relator, nós temos uma série de outros
absurdos e estamos tratando de extirpá-los.

O SR RELATOR (Ricardo Fiuza) - (Inaudível.
Fora do microfone.)

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRrITO 
Acho uma excelente idéia.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Isso é um
direito que assiste... (Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concederei a palavra,tanto quanto pude perceber
aqui pelos gestos de prioridade, de pedido da
palavra,ao ConstituinteHaroldo Uma e em segui
da ao Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA - Sr.
Presidente, Srs. Relatores, o Constituintes Relator
Ricardo Fiúza apresentou o seu relatório e apro-
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veitou a oportunidade para tecer diversos comen
tários relacionados com os pontos que S. Ex' de
fende na sua peça finaL Efetivamente teria desejo,
se houvesse maior disponibilidade de tempo, de
tecer outros comentários a respeito de alguns juí
zos emitidos aqui pelo nobre Relator,mas penso
que são de menor importância para o momento.
Julgo, entretanto, Sr. Presidente, nobres Consti
tuintes, que sena importante expor um pouco o
meu pensamento a respeito do que significaesse
relatório. Porque julgo, Sr Presidente, que nós
temos aqui no Brasil uma história, e existe uma
certa história da doutrina militar brasileira, que
começa nos idos do Império e que vem até os
dias de hoje.

Para não detalharmos sobre um assunto que
eu também não sou especialista, embora tenha
estudado relativamente sobre o assunto, penso
que nós temos duas grandes correntes. Um eu
diriaque é uma corrente do ponto de vistapolítico,
mais democrática, do ponto de vista da defesa
da nacionalidade acho que essa corrente é ainda
maior, a corrente nacionalista. Atendo-me ao as
pecto mais político,penso que tem uma corrente
mais democrática, e tem uma outra corrente, que
é uma corrente militarista. Essa corrente milita
rista nem sempre existiu com força na História
do Brasil Ela começa, de certa forma, a deter
minar a doutrina militarbrasileira,em 1934, com
a participação destacada do General Góes Mon
teiro, que é o primeiro grande teórico do milita
rismo no Brasil,e que exerceu sua influênciades
tacada, decisiva, na Constituição de 1934, que
foia primeira que falou algumas coisas que agora
o nobre Relator acaba de falar. Essa Idéia de or
dem e lei não surgiu agora, surgiu de Góes Mon
teiro em 1934. Essa idéia de segurança nacional
surgiu, pela primeira vez, do General Góes Mon
teiro, em 1934. Essa idéia de Conselho de Segu
rança Nacional também não surgiu agora, surgiu
em 1934. O General Góes Monteiro é o homem
que teoriza sobre isso

Penso que na linha dessas duas, ou melhor,
nessas duas linhas de pensamento, é que nós
estamos enfrentando a elaboração desse capítulo
sobre as Forças Armadas no Brasil. Devo dizer
que a meu juizo este capítulo ou este relatório
se insere na linha militarista. Ele está na linha
de continuidade, elenão participadaquele esforço
que outros tantos generais, militares do passado
e militares do presente, a exemplo do General
Euler Bentes, que aqui defendeu pontos de vista
diametralmente opostos ao que está aqui posto,
a exemplo do Centro de Estudos Estratégicos
de Campinas, com coronéis, com generais que
defenderam pontos de vistas diametralmente
opostos ao que aqui estão expostos. Penso que
esse relatório, na minha opinião, não está condi
zente com o avanço que a Nação brasileira espe
rou e espera ser feito em diversos capítulos desta
Constituição e especialmente nesse capítulo.

O nobre Relator,Sr. Presidente, dizem determi
nado instante que nós devemos pensar menos
no passado e mais no futuro. Mas não é essa
a experiênciabrasileira,e não é essa a experiência
dos povos. Os povos programam o futuro pensan
do no passado.

O SR. RELATOR (RicardoFiuza) - (Inaudível.
Fora do microfone.)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA 
Sim, mas precisamos, na minha opinião, pensar
mais no passado. Se nós não pensarmos mais
no passado não vamos tirar as lições do passado,
e, por conseguinte, programar bem o futuro.Pen
so que nós devemos detectar no passado o que
tem sido certos fatores de impedimento do desen
volvimentoSOCial, econômico e politicono Brasil,
e um dos pontos importantes é a questão do
militarismo. Quando nós, sobretudo nós, do PC
do B e os comunistas, falamos do militarismo,
de repente certos setores pensam que nós somos
em geral contra as Forças Armadas. Confesso
que não somos ardorosos defensores das Forças
Armadas, mas reconhecemos, como patriotas e
democratas, que nenhum país do mundo pode
ser um país soberano, no quadro da situação exis
tente, se não tiver Forças Armadas disciplinadas,
formadas na hierarqura e fortes. Mas Forças Ar
madas não se identificamcom militarismo.O mili
tarismo é a corrente política que se aproveita da
corporação rmlítar para intervir na vida do país
de forma despropositada, estabelecendo uma
contradição, nobre Constituinte Ricardo Fiuza,
que penso que V. Ex" não contribuiu com o seu
relatório para superar a contradição entre o Esta
do e as Forças Armadas.

Acho que nessa linha de racrocfnío, identifico,
para não me alongar muito, nobres Constituintes,
duas grandes questões que o relatório de que
ora tomamos conhecimento nos coloca. O pri
meiro é que ele não supera uma doutrina que
precisa ser superada, a doutrina de segurança
nacionaLO nobre ConstituinteRicardo Fiuzatece
alguns comentários que ao meu modo de ver
não são pertinentes, a respeito da doutrina de
segurança nacionaLDizo Constituinte,em deter
minado instante:

"Asegurança nacional é um conceito que
fOI deturpado nas últimas décadas..."

O conceito não é feito pela cabeça de alguém,
é o que a vida estabeleceu Segurança nacional
é o que o povo sabe o que é, é o que o Exército
define o que é, é o que o General Góes Monteiro
teoriza o que é segurança nacional. Não é porque
uma frase do Constituinte Ricardo Fiuza possa
nas entrelinhas dizerque segurança nacional pas
saria a ser de agora por diante uma garantia da
liberdade que ela deixou de ser o que sempre
foi e o que é. Segurança nacional é isso, e é
contra isso que a Nação se levanta.

Longe de ser verdadeira, nobre Constituinte,
a idéia de que segurança nacional é um desejo
da Nação, como V. Ex' há pouco disse Penso
que segurança nacional é o anseio da Nação de
ver extintoo que é essa doutrina. Sobre essa dou
trina nós levamos inclusive as Forças Armadas
a ficarem de certa forma altamente desprestigia
das perante o povo brasileiro.AsForças Armadas
entregaram a Pátria brasileirautIlizando essa dou
trina de segurança nacional, que de resto, nos
últimos tempos, foi assumida pelas forças aliení
genas. É uma doutrina que sofreu, nesse período
recente, nessas últimas décadas de que V Ex'
fala, sofreu só forte influência de setores aliení
genas, de setores pró-americanos, que formaram
os oficiais,a oficialidadedas Forças Armadas bra
sileiras nas escolas superiores americanas, sob
o espírito da segurança nacional, que é a segu-

rança dos Estados Unidos. Por isso, sim, o que
o nosso povo quer é acabar com isso E V. Ex"
emite alguns juízos aqui, nobre Constituinte, que
não têm nenhuma base. V.Ex' diz:

"Coloquei a Idéia de segurança nacional
e coloquei o Conselho de Segurança Nacio
nal para vê-lo restrito, porque senão ele se
a1argana, para restríngir a sua composição
- diz V Ex" - para varrer definitivamente
o subpoder."

Ora, se isso fosse verdade nós teríamos
que colocar aqui rapidamente que o Partido
Fascista no Brasildevia ter somente 50 pes
soas, porque senão ele crescia demais. Nós
não podemos pretender acabar com uma
coisa falando dessa coisa Se nós estamos
elaborando uma Constituição e se essa
Constituição deixa de específicar que fica
criado um Conselho de Segurança Nacional,
ele fica extinto,essa é que é a forma de extin
gui-lo. E não vamos pensar que ISSO é uma
coisa anômala: mas o que é isso? De repente
deixa-se de ter o Conselho de Segurança Na
cronal? Na História do Brasil isso não existiu
durante todo o tempo. Isso foi criado mais
recentemente e tomou essa feição que tem
hoje bem nas últimas décadas, como disse
também V. Ex'

Mas vamos ao segundo ponto.
Penso que a doutrina de segurança nacio

nal tem essa fisionomia, não existe outra. É
como se fosse um cristianismoque de repen
te diz:o verdadeiro cristianismo é o que está
na minha cabeça, não é o que a Igreja prati
cou nos últimos 2.000 anos. A doutrina de
segurança nacional é a que nós conhece
mos, com a qual, como V. Ex' diz no início,
alguns são ressentidos. Eu, por exemplo, fui
vítima dessa doutrina. Fui torturado por ela,
fuipreso, muita gente, companheiros nossos
foram mortos por causa da doutnna de segu
rança nacional, tudo porque defenderam a
Pátriabrasileíra, com força, com energia. Nós
sempre fomos contra a entrega do Brasil ao
FMI, o Jari, a essa superexploração de que
o País foi vítima. E por causa disso fomos
presos, por causa da doutrina de segurança
nacional. Não foi outra razão. Os nobres
Constituintes sabem disso. Mas não é esse
o tema em debate. Penso que uma questão
fundamental, nobre Relator,também não foi
tratada por V. Ex", porque uma questão bási
ca que os teóricos militaresmuito bem trata
ram nesse período recente de preparação
da Constituição, nessa revista meritória que
se chama Política e Estratégia, onde díver-

I sos militares dissertaram longamente sobre
o assunto, é que na História do Brasil, um
problema, e sobretudo desde 1934 para cá,
em que capital passou a existire a tumultuar
a vida do Brasil e das Forças Armadas, que
é a contradição entre Estado e Forças Arma
das. AsForças Armadas não se colocam den
tro do Estado brasileiro.Levanteiessa ques
tão num dos debates na Comissão da qual
V. Ex" foi Relator, e entretanto não ouvi do
general que interpelei na hora uma resposta
mais clara a respeito do assunto

Na verdade, particularmente por quatro
funções as Forças Armadas escaparam do
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Estado brasileiro e se situaram numa posição
de tutores do Estado brasileiro e, através dis
so, de tutores da sociedade civil brasileira.
Quais foram essas quatro questões? Primei
ro, a obediência ao Presidente da República.
O Presidente da Repúbhca é o Chefe de Esta
do brasileiro. As Forças Armadas não acei
tam, nunca aceitaram na História do Brasil,
constitucionalmente, a obediência ao Presi
dente da República. Isso vem desde quando?
Desde a República. Na época do Império
aceitavam. Na República não aceitaram. Rui
Barbosa teve um papel, nessa época, a res
peito dessa questão, e a formulação que ele
fez para a Constituinte de 1891 foi alterada
no curso dos acontecimentos. Lá, era posta
na Constituição de 1891:

"As Forças Armadas obedecem ao Presi
dente da República, dentro dos limites da
lei."

Essa temática de "dentro dos limites da lei"
vem também acompanhando toda a nossa histó
ria;é o que eu digo, é uma doutrina constitucional
militar no Brasil, que não dá para a gente agora
enfrentar o problema de elaborar a Constituição
se não examinar, se não repensar a doutrina mili
tar constitucional brasileira.Ela começa nesse pe
ríodo. Lá se pôs essa expressão que vem aqui
de novo, ou seja, já tem um século que se usa
essa expressão no Brasil, que obedece ao Presi
dente da República dentro dos limites da lei.

Onginariamente foi Rui Barbosa quem lutou
por isso. Depois a coisa mudou de aspecto, a
coisa mudou de figura. Em 1934, Góes Monteiro
achou interessante manter essa formulação. A
partir de então aquilo serviu não a essa corrente
que RuiBarbosa defendeu na época, civilista, mas
serviu à corrente militarista,desde isso aí,porque
com isso escapam as Forças Armadas da subor
dinação ao Estado brasileiro. Obedece ao Presi
dente da República, dentro dos limites da lei. Ou
seja, se elas consideram que o Presidente da Re
pública não está dentro da lei, não há porque
obedecer. E mais do que isso, elas têm, por outro
lado, a obrigação de garantir a lei e a ordem.
Se o Presidente não está na lei,derrube-se o Presi
dente. No Brasil sempre ocorreu, Sr. Relator, a
doutrina do golpe militar na Constituição. E não
é à-toa que essa questão tem sido sempre defen
dida pelos militares. Eles nunca deram golpe de
Estado; foram 19, do período da República para
cá. Não foram propriamente golpes rmlítares, fo
ram 19 subversões da ordem constitucional exis
tente. Segundo dados históricos, muito bem rela
tados na revistaPolítica e Estratégia por oficiais
das Forças Armadas brasileiras. Então, foram 19.
Mas nunca disseram que estavam subvertendo
a ordem, não, estavam cumprindo a Constituição.
Devo dizer que nisso estou com eles. A Consti
tuição estabelecia isso claramente: obedece ao
Presidente se estiver na lei; e se não estiver na
lei deve derrubar o Presidente para defender a
lei eaordem

Pois bem, a ql!~i;1lD ~a-Qt-ediência, Sr. Relator.
Devodizerque neste c.àfJÍtulo aqui V. EX' foiderro
tado, porque o que V. Ex"propôs no seu relatório
inicial era precisamente o que está posto há um
século no Brasil. Era: "Obedecem a autoridade

suprema do Presidente da República, dentro dos
limites da lei".

Devo dizer que foi um boletim do Ministério
do Exército,que agora chegou aqui à Constituinte,
dizendo que não era conveniente colocar isso,
que seria positivo retirar essa expressão que há
um século nos atrapalha. Eu penso que por causa
disso V.Ex" tirou, no seu relatório final,essa ques
tão, o que é uma vitória para nós, mas não penso
que tenha sido uma vitória para V. Ex", porque
não defendeu esse ponto de vista originariamente.
Por conseguinte, o relatório de V.Ex" está na linha
da defesa da corrente militarista brasileira, que
precisamos rejeitar nesta Constituinte.

A questão da obediência assim se põe; a ques
tão da função. V. Ex" disse, em determinado ins
tante, coisas como a seguinte: que há pessoas
que acham que o Estado não deve ter defesa
etc, seguramente insinuações a pessoas que pen
sam como eu. Não é o nosso pensamento.

Devo esclarecer a V. Ex" que o que penso é
que o Estado deve ter o direito, a obrigação de
defender a ordem e a Lei, o Estado e não as
Forças Armadas. Não imagine V. Ex" que Estado
e Forças Armadas são a mesma coisa. Justa
mente, não são a mesma coisa, não se identificam
como a mesma coisa, de tal sorte que o Estado
brasileiro, representado pelo seu Governo, tem
que ter a condição e o dever de decidir em tal
e qual lugar e de que forma a ordem e a lei
estão ou não sendo mantidas, através dos instru
mentos legais, que são a Prestdênoa da Repú
blica.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - (Fora do
rrncrofone. Inaudível).

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pe
ço ao Relator que se contenha e aguarde o me
mento da réplica. Se pudesse, pediria, também,
ao nobre Constituinte que se ativesse ao que está
sendo discutido e não àquílo que foi objeto de
derrota não pessoal do Relator, porque parece
uma discussão de ordem pessoal entre os dois.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA 
Doutrinária.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Sim, doutrinária, mas com referência a passado
que não se contém no presente.

O SR.CONSTITUINTE HAROLDO LIMA-Vou
procurar levar em conta a observação de V. Ex"

Devodizer, Sr. Presidente, Srs, Relatores, que
na questão da função, o nobre Relator volta a
afirmar que é a defesa da Pátria, da Lei e da
ordem. Nessa medida, há também uma história
da qual não podemos escapar, e o nobre Relator
Prisco Viana,que vai debruçar-se sobre essa ques
tão, não pode deixar escapara história desse binô
mio lei-ordem, que começou em 1934, com uma
coisa um pouco diferente, que chamava-se ordem
e lei.

Em 1946, os Constituintes liberais resolveram
mudar: lei e ordem. Nós estamos, hoje, firmes
na defesa do mesmo ponto de vista, da lei e da
ordem; quer dizer,mudamos muito pouco. É isso
que digo: depois de tanta luta, de tanto sofrimento,
de tantas vicissitudes, foipara isso, foipara repetir
o que escrevemosem 1934, sob uma concepção
nítida, clara, explícita e reconhecidamente milita
rista? E estamos aqui nesta Constituinte para fazer

tudo de novo, passar a limpo o quê? Passar a
limpo a doutrina militarista da Constituição brasi
leira. Penso que não é correto. Na verdade, nessa
questão da função houve uma repetição dessa
mesma doutrina.

Uma terceira questão que me parece que é
omissa neste texto, pelo menos não vi, não sei
se está tratada nos outros, mas na história da
doutrina militar brasileira tem sido uma questão
importante, é o problema da administração das
Forças Armadas. Quem administra as Forças Ar
madas? Aqui não está tratado, mas isso é um
terceiro aspecto importante, porque dizia-se, a
partir de 1934, que "a administração das Forças
Armadas será feita pelo Presidente da República,
através do Estado-Maior". (General Góes Mon
teiro).

Em 1946, isso também foi alterado para me
lhor; escreveu-se: "A administração das Forças
Armadas será feita pelo Presidente da República,
através dos órgãos competentes". Não foi mais
o Estado-Maior, mas o órgão competente era o
Estado-Maior.

Nas Constituições existentes, de 1967 e 1969,
para cá, isso não está posto com essa clareza
e, sobretudo, também, na Constituição de 1937,
na "Polaca", essa temática não é tratada. Mas
não foi, propriamente, uma grande vitória, é que
não se estabeleceu com clareza que a adminis
tração compete ao Chefe de Estado, Presidente
da República.

Gostaria de ouviro comentário de V. Ex", porque
não vi esta questão ser tratada aqui, não sei se
é uma omissão, que no caso tem certa conse
qüência, ou se isso é para ser tratado em outro
tema, eventualmente do próprio Poder Executivo,
sobre o assunto, confesso, não tenho uma clareza
maior.

Finalmente, a participação no Estado brasileiro "
das Forças Armadas. Na medida em que se cami
nhou para se separar as Forças Armadas do Esta
do brasileiro, de não se colocar as Forças Arma
das dentro e subordinadas ao Estado brasileiro,
caminhou-se, também, para fazer com que elas
participassem do Estado brasileiro de uma forma
muito enfática. Ela não se identifica ou se subor
dina ao Estado, mas está lá dentro para corrigi-lo.

Esses quatro pontos, nobre Relator - descul
pe-me a extensão da minha intervenção - obe
diência ao Chefe de Estado, função das Forças
Armadas, administração das Forças Armadas e
participação no Estado definem a Mesa na qual
se assenta a doutrina militarista. Na participação
ficaram seis ministros militares, recentemente,
coisa que é um contra-senso e que não foi tratada
pela compreensão de V. Ex", o que me deixa até
preocupado, porque, não sendo tratada, pode até
aumentar.

O SNI é uma forma de intervir; aqui no Brasil,
sobretudo, somos muito criticados, dizendo-se
coisas como: "Querem terminar com o Serviço
Nacional de Informações", mas serviços de infor
mações tem o Exército, tem a Marinha, tem a
Aeronáutica, desde o Império, e muito bons, por
sinal.

Por que, na época do regime militar, criar-se
um outro, que é o SNI, cujo criador, depois, disse
que criou um monstro? Este não ajuda direta
mente, não substitui nada daqueles do Exéricto,
Marinha e Aeronáutica, é para fiscalizar a socie-.
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dade civil. Isso não deveria existir no Brasil de
hoje.

Com relação às polícias, tratadas como reserva,
penso que é outra forma pela qual as Forças
Armadas passam a ter controle - isto não é da
História do Brasil, porque nem sempre foi assim.
De repente, criou-se a idéia de que as polícias
militares passam a ser força de reserva do Exér
cito, o que significa que a qualquer instante o
comandante, subordinado ao Exército, pode mo
bilizar aquelas forças. Se mobiliza as forças com
farda verde-oliva ou com farda verde-marrom é
uma diferença subi, do ponto de vista do povo.

Por essas formas, estamos pagando um preço
alto e todos nós esperávamos, Constituinte Ricar
do Fiuza, que o seu Relatório fosse um passo
à frente, superando esses problemas tão antigos
na nossa história. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, muito me honra debater com o nobre com
panheiro, porque é um homem muito autêntico,
embora extremamente contraditório.

S. Ex"tem a coragem de defender seus pontos
de vista e nisso vai o meu respeito. S. Ex" misturou
um pouco as correntes: nacionalista, democrática
e militarista. Acho que a nacionalista tanto pode
ser democrática, como pode ser militarista e pode
ser militarista alienígena.

S. Ex" disse que a corrente militarista quer inter
vir de forma despropositada. No meu relatório
não há nenhuma forma despropositada.

Devo dizer a V. Ex" que tenho os depoimentos
gravados e taquigrafados do General Euler Bentes
e também do Centro Estratégico da Unicamp,
nenhum dos dois é frontalmente contra o meu
relatório, nenhum dos dois. Inclusive, o General
Euler Bentes defendeu enfaticamente o papel das
Forças Armadas na defesa interna. O que todos
defendem como eu defendo, é que seja dentro
dos limites da lei,dentro do ordenamento jurídico.
Portanto, perdoe-me, mas V.Ex" está equivocado
e remeterei as notas taquigráficas ao Secretário
da Comissão, para que remeta a exposição de
ambos.

Quando disse "lembrar menos o passado", não
significa lembrar lições do passado: V. Ex" sabe
muito bem disso. V. Ex"sabe que vivemos sempre
num movimento pendular: militarismo, populís
mo, militarismo, populismo, infelizmente. A culpa
disso é da fragilidade das nossas instituições. E
quando digo "esquecer um pouco o passado",
não significa as lições do passado, e, sim, os ódios
do passado, porque queremos construir esta Na
ção em cima de instituições sólidas e permanen
tes para a maioria, e não para a minoria, maioria
na qual se incluem, inevitavelmente, as minorias.

Quando falei em segurança nacional, perdoe
me, mas V. Ex" deu um enfoque completamente
diverso do meu e não vou polemizar com V. Ex",
porque cabe ao Relator aceitar as teses de V. Ex"
ou as minhas. Apenas quero esclarecer.

. V.Ex" disse que supero a doutrina, mas acabo
com o conceito - é pior do que isso - acabo
com o conceito de segurança nacional; crio ape
nas uma definição de duas linhas, que diz: "É
a garantia da liberdade". Portanto, não supero,

acabo com o conceito distorcido de segurança
nacional, completamente.

V.Ex" acha que não devia referir-me ao Conse
lho de Segurança na Constituição e já enfatizei
porque me refiro. O Conselho é um órgão de
assessoria do Presidente da República e V. Ex"
tem um pouco de animosidade com o nome "se
gurança". Acho que a expressão é "segurança
da Nação"; pode não ser "segurança nacional",
poderá dizer "para a segurança da Nação".

O Presidente pode criar quantos conselhos de
assessoria quiser, nobre Constituinte. Apenas dis
se que ele não é o Conselho com os poderes
que tinham, é um conselho do Presidente, para
as questões de segurança, porque Sua Excelência
pode criar quantos conselhos queira: pode criar
Conselho da Estabilidade das Instituições, que é
o mesmo Conselho de Segurança. Portanto, o
meu texto é altamente restritivo ao Conselho de
Segurança, que é reduzido à expressão mais sim
ples, e é de propósito que ele figura.

V.Ex"disse que foi injustiçado porque defendia
a Pátria com a força e eu digo: "pela força".

V.Ex", que é homem sério e bem-intencionado,
não é o repositório da verdade universal; V. Ex"
se constitui uma minoria que defendia os seus
princípios, que julga ser os da Pátria, pela força
obviamente, sofreram a repressão, porque saíram
dos limites, tanto os militares, quanto V. Ex" É
o meu enfoque, em que pese o respeito que tenho
aos idealistas.

Colocar as Forças Armadas dentro do Estado.
É óbvio, elas são uma instituição do Estado, do
Poder Executivo.

Na sociedade moderna, o homem não pode
estar contra ou a favor do Estado, ele tem que
estar dentro do Estado e influindo nas suas deci
sões, isso é que se chama estado moderno Não
é o estado liberal, é o estado social, e as Forças
Armadas não são outra coisa senão uma parte
desse estado e têm que estar inseridas dentro
do mesmo. Se elas, eventualmente, têm Sido, ao
longo da história, ou serão, algum dia, mais fortes
do que o próprio Estado, é sinal que não temos
instituições capazes de colocar as Forças Arma
das dentro do ordenamento constitucional mo
derno e do estado moderno.

V. Ex" diz que não obedece o Presidente da
República Aíé uma questão muito difícil, porque
se colocar: "É obrigado a obedecer o Presidente
da República", se não quiser, não obedece.

O texto é o texto constitucional moderno que
submete, taxativamente, as Forças Armadas ao
Comandante Supremo, que é o Presidente da Re
pública.

Quanto ao ordenamento, devo dizer a V. Ex"
que no primeiro anteprojeto a Comissão entendeu
que a parte administrativa da matéria não era sua,
que iria para outra Comissão, outro Capítulo, no
substitutivo emendado nós retiramos.

A expressão "dentro dos limites da lei e da
ordern'", V. Ex" faz uma interpretação completa
mente diversa da minha. Já disse qual é minha
interpretação. Por exemplo: V.Ex" é vitima de um
ato arbitrário de um Presidente da República, que
determina que as Forças Armdas façam um ato
de arbitrariedade. Elas não estão dentro do limite
da lei e da ordem. Tudo deve estar dentro do
limite da lei e da ordem.

V. Ex" interpreta de forma diversa e diz que
uma das razões para retirar é porque consta do
texto há um século. Eu não tenho nenhum receio
de manter no texto, não só de um século, corno
de mil anos, aquilo que for bom e acho que a
expressão é correta.

V. Ex" incorre em outro equívoco quando diz
que temos seis ministros militares: temos três mi
nistérios militares e, eventualmente, três ministros
ocupando ministérios civis. Por exemplo: o emi
nente Presidente, Constituinte Jarbas Passarinho,
era militar e ocupou o ministério da Educação
e, aliás, houve-se com grande brilho o General
Rubem Ludwig também, assim como o Ministro
do Interior, por isso não iria dizer que havia sete
ou oito ministérios militares.

V. Ex". que é um homem muito respeitável,
deve ter cuidado com esses conceitos, porque
exagera um pouco e invalida uma parte muito,
realmente, precisa da crítica de V Ex'. Na realida
de, temos três ministérios militares.

V. Ex" incorre em algumas contradições que,
realmente, alarmam-me: V.Ex" diz que não deve
ríamos ter o SNI. Eu digo que o SNI virou um
monstro que tem que ser ajustado, pode e deve
ser comandado por um civil; toda sociedade de
mocrática do mundo tem um serviço de informa
ção civil para garantir ao Estado, ao Presidente
da República, as informações de todo aspecto.
V. Ex" diz que não, que devemos ter o serviço
militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
decidindo sobre nossa vida, que são aliás, exce
lentes. mas acho que com a formação militar
que têm, seria um perigo à nação, o Presidente
da República dependerem de informações de ser
viços de informações das Forças Armadas.

V. Ex" me perdoe. Se o SNI foi distorcido, foi
hipertroliado, vamos tentar pô-lo nas devidas di
mensões, mas nunca depender de serviço de in
formação militar, sou contra isso.

AS forças policiais. V.Ex"tem um certo receio
de que sejam forças auxiliares do Exêrcíto-tem
que ser. Primeiro, porque não podemos perrnítlr>

'que cada governador tenha seu exército partiêu\ar
e armas como quiser, porque daqui a pouco as
foças policiais têm tanque de guerra e bazuca.
A União tem que legislar sobre armamentos, é
sua competência.

Segundo, é evidente que num caso de conflito
externo, essa denominação é para conceito exter
no, no caso de invasão estrangeira, o Exército
têm as polícias como forças auxiliares, como têm
os cidadãos.

Então, respeito os pontos de vista de V. Ex',
mas confesso, lamentando, que a argumentação
brilhante não mudou meu raciocínio e, natural
mente, o Sr. Relator fará o melhor juízo possível.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Longe de mim tentar cercear o uso da palavra
pelos Constituintes. Ao contrário, acho que nos
enriquecemos OUVindo debates tão interessantes
como ainda há pouco ouvimos. Só acho que,
para economia de nosso trabalho, devíamos evitar
as vinculações de ordem pessoal, porque, senão,
isso dará margem, realmente, a uma polêmica
que já não é mais de doutrina. Assim, por exem
plo, atribuir ao Relator uma determinada intenção
é um desses princípios que me parece que deve
mos evitar, porque, evidentemente, isso provoca
um tipo de reação também de ordem pessoal.
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Mas acho importante e lastimo, de um certo
modo, que não estejemos muito mais a oUVIr
o que acabamos de ouvir,porque é muito Ilustra
tivo. Eu apenas diria, em termos de explicação
talvez histórica, sem a pretensão de fazer disso
uma grande revelação, porque é mais do que
conhecido, que o chefe do SNI não tinha Status
de Ministro até o Govemo Médice,quando passou
a tê-lo. Na verdade, é um Ministério que pode
ser exercido por um civil.

Os dois chefes-de-gabinete eram tidos, tam
bém, como chefes-de-gabinete: Chefe do Gabi
nete Militar e Chefe do Gabinete Civil, são duas
Casas, militare civil, que, depois, passaram, tam
bém, a ter status de ministro; e, finalmente, o
EMFA, Estado-Maior das Forças Armadas, que
também não era Ministério.

De maneira que quando o ConstituinteHaroldo
Lima fala em seis Ministérios, S. Ex"de fato me
parece que tem razão quando afirma que esses
Ministérios estão vinculados a única exceção pos
sível é o SNIà área militar.

Tem a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel

O SR.CONSmUlNTE LYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, continuo sob
a penosa impressão de que estamos perdendo
uma oportunidade excepcional de acabar com
o vácuo que existe entre as Forças Armadas e
a sociedade civil, entre segurança nacional e liber
dade democrática.

O que acaba de ser descrito neste relatório,
data venJado ilustreRelator,é o estabelecimento
de um Estado gendarme neste País. Espero que
o futuro Relator possa corrigir diversos intens, e
exemplifico. Nesse estabelecimento do Estado
gendarme, de uma maneira muito simples, que
provocou, inclusive, a reação de diversos mem
bros desta Comissão.

Quando tentamos minorar um pouco os pode
res excepcionais que eram dados ao executor do
estado de direito, fizemos colocações muito sin
gelas, Sr. futuro Relator, e muito simples. Talvez
ainda sob o impacto do último estado de emer
gência que vivemos, porque um General pegou
um rebenque e começou a chicotear os automó
veis e jornalistas, também nós sugerimos que,
ao ser efetuada uma prisão, o prisioneiro fosse
submetido a exame de sanidade física e mental.
Não impedi a prisão, não sugeri que fosse dado
ao estado de direito, que não era estado de sítio,
o direito de prender, mas quis estabelecer limites
ao General Newton Cruz, ou, eventualmente ao
General Cerqueira, que foi guindado à posição
de General atualmente. Faço essas colocações
porque estamos sob um impacto. Poisbem. Rece
bemos vários e sonoros "nãos" quando eu plei
teei, Sr. Relator, que o SIgilo da correspondência,
o grampeamento de telefones fosse proibido no
estado de direito.

Grampeamento de telefones, sigilo de corres
pondência, prisão de Parlamentares nada disso
foi deferido. Ouvimos uma série de sonoros
"nãos" aqui contra essas medidas simples. Cau
sou espécie que até um Senador do próprio
PMDB me chamou no Gabinete: Mas você disse
que aprovamos o direito de tortura? Sim ou o
direitode ser chicoteado? Sim. Porque esse limite
mínimo que eu sugeri não foi sequer adotado.
Ele foi repelido violatamente.

Então estamos caminhando aqui para o estabe
lecimento do Estado gendarme. É isto que este
relatório revela em toda a sua plenitude. E é isto
que precisamos evitar, porque vamos manter o
fosso.

Eu não OUVI uma palavra, Sr. Relator, sobre
os privilégios do tratamento. Eu apresentei várias
emendas sobre a conceituação de segurança na
cional, para evitar este dualismo. Eu chamei, Sr.
Relator, até numa linguagem enérgica, que vive
mos sob a chantagem de uma guerra termonu
clear a nível internacional, e o cidadão brasileiro
vivesob outra chantagem, que é o problema do
distúrbio da ordem, da possibIlidade da violação
da ordem e da lei. A lei e a ordem, Sr. Relator,
são coisas realmente preciosas. Mas quando um
grupo invoca a lei e a ordem para suprimir a
liberdade, então não haverá solução o problema
para suprimir a liberdade, então não haverá solu
ção para o problema político, especialmente se
esse grupo utiliza da força e não precisamente
desta lei e desta ordem.

Segurança nacional, Sr. Presidente, Sr. Relator,
eu disse outro dia, é quando, por exemplo, há
um escândalo de uma concorrência fraudulenta,
vergonhosa e o Conselho de Segurança não diz
uma palavra. É questão de segurança nacional
essa multidão de pessoas desempregadas, esses
milhões de crianças abandonadas. Aíé que temos
que verificaronde está a segurança nacional. E
muitos confundem segurança nacional com ca
pacitação militar Nem mesmo a União Soviética
e os Estados Unidos têm mais essa noção, e o
Brasiltupiniquimprocura imitaresse tipo de segu
rança nacional.

É conhecido o fato, Sr. Relator, de que agora
as superpotências chegaram à conclusão de que
os excessivosgastos militaresnão contribuem em
nada para a segurança nacional. Ao contrário,
quando se nram esses gastos militares e se os
jogam na área social, para onde deveriam de fato
se destinar, a segurança nacional aumenta. Isso
é conclusão do Pentágono, é conclusão do Polit
buro. Eu citei até o exemplo de que as superpo
tências, homens que colocaram homens na lua,
homens que dominam todos os caminhos da tec
nologia mais sofisticada e mais avançada, a União
Soviética está em 37°luga em matéria de morta
lidade infantil; os Estados Unidos em 21° Daqui
a pouco eles estão chegando perto dos nossos
níveis, do Terceiro Mundo. E por que isso, Sr.
Relator?Porque há demasiados gastos na questão
da supercapacitação mílítar, em detrimento das
áreas SOCiais E este fosso que se cavou hoje,
que está se cavando e está se mantendo, é preci
samente um ato de incompetência, um ato talvez
de pacificação da famíliabrasileira.Quando elimi
naremos esse fosso entre a segurança nacional,
as Forças Armadas e a sociedade brasileira. Isso
só pode ser feito no momento em que for enten
dido seu verdadeiro papel. Basta dizer, Sr. Presi
dente - e temos aqui vários militares - que
2/3 das Forças Armadas se voltam para a questão
da repressão interna. É só ver a localização,onde
estão localizadas essas forças, o tipo de arma
mento que usam, para verificar que elas não se
destinam à defesa externa, se destinam à repres
são interna. Onde está a segurança nacional?Será
que vamos chegar à situação da Argentina, que
voltou mais de 2/3 das suas Forças Armadas para

a repressão interna? E os ingleses deram um pas
seio sobre os argentinos, com morte de milhares
de jovens que não tinham nada a ver com um
General bêbado que declarou aquela guerra.

Então vejam V. Ex" que esta é uma oportu
nidade única de a gente romper este fosso, esta
dicotomia, esse dualismo que existe entre estas
duas forças. E digo este dualismo porque não
merecia uma palavra sequer à minha idéia de
orçamento. Verificou V.Ex' no último debate que
eu perguntei até se o Relatorque foitão abundante
em certos dados, de inspiração militar,na feitura
do relatório, ele se esqueceu qual é o gasto real
das Forças Armadas brasileiras.Quando eu sugeri
5%, Sr. Presidente, é porque temos outras priori
dades. Estamos construindo um submarino nu
clear, do tipo Trydent Este submarino nuclear
seria suficiente para atender a escolaridade de
16 milhões de crianças brasileiras. Isto é priori
dade nossa? Ou vamos fazeruma emulação com
a Argentina?

Então são estas coisas que temos que ter a
coragem de examinar e de romper. Quando eu
digo 5%, Sr. Presidente, Sr. Relator, eu o digo
baseado em informações mílítares.Hámuitos mi
litares interessados em devolveràs Forças Arma
das o seu verdadeiro papel, que não é um inter
vencionismo oportunista. Muitas vezes, como eu
já disse aqui várias vezes, de militares que aluga
ram suas estrelas às multinacionais.

Então, Sr. Presidente, não houve uma palavra
sequer sobre a minha outra proposta orçamen
tária, e do tipo de tratamento diferenciado que
as Forças Armadas recebem. V. Ex"quer ver uma
coisa? As Forças Armadas brasileiras têm o privi
légio tributário,como nós Parlamentares também
temos. Também temos o privilégio de não pagar
Imposto de Renda. Por que os Parlamentares e
os militares não pagam Imposto de Renda, como
também os Magistrados? Por quê? Isto é contra
a lei,é contra a Constituição e contra a isonomia.
Temos que tratar aqui disso, Sr. Relator.É nesse
sentido que tenho que reapresentar a minha
emenda. Os militares têm o privilégio de serem
julgados pela Justiça Militar, mesmo que violem
as leis civis. E nós civis somos jogados para a
valado julgamento militar, mesmo que não tenha
mos cometido crimes militares. Então se estabe
lece uma série de privilégios tributários, pecuniá
rios. Por que não existe paridade no vencimento
dos militarescom o dos civis?Não se tocou nisso.

Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, eu notei, com muita satisfação, que houve
uma inquietação de vários Parlamentares quanto
a esta situação. Eu quero e pretendo submeter
à apreciação dos Srs. uma possibilidade de rom
per este fosso, de romper esta diferenciação entre
militarese civis,entre segurança nacional e demo
cracia.

Quero, Sr. Relator, que sejamos o instrumento
disso, nós, como força secundária, parlamentares,
como força secundária da pacificação da família
brasileira, temos que ter a coragem de romper
esta barreira. E quando eu digo 5% do orçamento
do País é porque quero evitarcoisas como proje
tos paralelos de energia nuclear, que segundo
depoimentos do Presidente da CNENjá está em
2,5 bilhões de dólares. Para quê? Quem sabe,
para construir uma bomba atômica, que venho
tentando denunciar desde 76, quando fomos em-
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brulhados com o acordo atômico entre Brasil e
Alemanha, e compramos uma tecnologia que ha
via sido testada apenas em laboratórios.

Então, Srs. Constituintes, a oportunidade é mui
to grande e daí a minha insistência. Vejam, por
exemplo, que o Estado gendarme preocupa-se
até com a censura. E o Sr. Relator até falou que
não é pudico não, mas que ficou vermelho quan
do viu uma série de filmes pornográficos. Ora,
Sr. Relator! Será que é este o papel das Forças
Armadas? Quando se censura, os medíocres é
que cortam o ambiente de censura. Ainteligência
sufoca quando há ambiente de censura. E, evi
dentemente, a PolíciaFederal não está preparada
e nem é indicada para exercer esta função de
censura no País.

Nós podemos verificarque em matéria de segu
rança todos estamos preocupados. E a decência
da doutrina de segurança nacional, da ideologia
de segurança nacional, que está estabelecida nes
te País hoje, é de que ele tem que arranjar uma
atração para o cidadão comum. Antigamente era
o comunismo. Mas tenho dito aqui, que pelo me
nos uma parte dos comunistas hoje faz parte do
Governo. Então já fica dificil alegar que o inimigo
é o comunismo. Já fica meio complicado. Como
é que é? Mas e a Previdência Social? Agora então
quer iventar outro. E nós então estamos cami
nhando para uma questão - eu fIZ um aparte,
é um aparte - em que temos que inventar um
outro inimigo para justificar esses gastos exces
sivos, esta ênfase à segurança nacional.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, está me
lembrando aquele episódio de Manila,que o cida
dão lá, ao tempo do ditador Ferdinando Marcos,
estava todo mundo preocupado com a seguran
ça. Então foram procurar a segurança isolando
as favelas, cercando - as com arame farpado.
Mas não deu certo. N. cercaram as comunidades
ricas, como estão fazendo em algumas áreas do
Riode Janeiro. E aí também não deu certo. Então
temos que buscar a segurança nacional não na
capacitação militar, não nas medidas de repres
são, que são defendidas, Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, estou dizendo que até o direito de torturar
foi mantido aqui. Quando eu propus uma emen
da, pode prender o general, deve ser o General
Cerqueira, porque ele gosta destas coisas aí, pode
ser o General "x" ou "y", pode prender, mas eu
apenas disse que ele deveria submeter o preso
a um exame de sanidade. Não pode violar corres
pondência, não pode grampear telefone. Um dos
Constituintes relatou um fato: a intervenção das
Forças Armadas anteriores restauraram a Repú
blica, entraram no episódio da Abolição da Escra
vatura de uma maneira adequada Em 1930, hou
ve nova intervenção militar, para restabelecer o
voto secreto direto. Em 1934 já houve aquela
influência que o colega Haroldo Lima mencionou
do Góes Monteiro, um homem inteligente, como
inteligente é o Delfim Netto, mas, nitidamente,
de inspiração fascista, ele então começou a esta
belecer novos mecanismos. Em 37 houve nova
intervenção das Forças Armadas. Em 45 nova
intervenção das Forças Armadas para restabe
lecer a democracia. E em 64 nova intervenção
das Forças Armadas. Falando a grosso modo,
eu não falei das 19 intervenções que o conheci
mento do Constituinte Haroldo Lima mencionou.
Mas há uma característica comum nestas várias

intervenções. Os militares intervieram e devolviam
o poder aos civis depois de um certo tempo. Os
militares interviam, mas mantiveram as garantias
dos direitos individuais, como o habeas corpus,
que em 64 isso acabou. E isto o que trouxe para
o País? Cavou-se este fosso que mais se acentua
agora.

Então estamos tendo uma oportunidade, Sr.
Presidente, estou repetindo estas coisas, não é
para criticar as Forças Armadas não. Acho que
o cidadão militar tem tanto direito de falar como
qualquer um. Quando digo cidadão militar digo
também soldado, e digo também marinheiro, pa
ra que não se estabeleçam problemas de hierar
quia. Porque para muitos aí doutrina da segurança
nacional novamente, os brasileiros são divididos
em I", 2" e 3" categorias. E nas Forças Armadas
é Oficial Superior, Oficial Intermédio, sei lá, Ofi
ciaI-General, oficial isso, oficial aquilo, depois
Praça. Praça não pode votar e nem ser votado,
coisa que temos que evidentemente comgir.

Ora, Sr. Presidente, estas explicações, estas jus
tificações é porque acho que temos que ter a
coragem. Eu sempre disse na época da ditadura
militar que os militares não são nem melhores,
nem mais capazes, e nem mais honestos do que
os civis. Não criticávamos os militares porque tí
nhamos medo. E agora que o Presidente da Repú
blica fez um ato de ventriloquia militar: "O meu
mandato é de 6 anos", está apenas repetindo
o General Leônidas, o último constitucionalista
que temos aí. O que que ele quer significar com
isso? Ele quer, evidentemente, além daquela da
volta, há 30 anos atrás, o sistema de despojos,
de oferecer cargos a troco de apoio político, atin
gingo até a minha área evangélica, o que que
ele quer com isso? Ele quer dizer que estamos
voltando não à República Velha,mas à República
velhíssima. Quem está no Poder dispõe de 20
a 30 mil cargos, benesses, vantagens, inclusive
Caixa Econômica e Banco do Brasil, a fim de
que o mandato dele obedeça a inspiração militar.
Eu preferia até que fosse 6 anos. E ele, generosa
mente, num ato de desambição, num ato de gran
deza, o reduz para 5 anos.

Então podemos corrigir. Não mereceu qual
quer reparo essa idéia do tratamento privilegiado
de qualquer natureza, inclusivefiscal,jurisdicional,
em matéria de vencimento, são os mesmos das
Forças Armadas, de Poder legislativo e do Poder
Judiciário. Por que essa diferença? Não mereceu,
e acho que V. Ex', com mais sensibilidade, vai
poder chegar a um resultado mais justo, e com
a capacidade de romper esse fosso que existe
entre as Forças Armadas, e que se acentuaria,
e à sociedade brasileira. As Forças Armadas têm
que servir a sociedade brasileira. O Estado tem
que servirà sociedade brasileira e não o contrário.
O Estado, o povo brasileiro, a sociedade brasileira
não são instrumentos nem das Forças Armadas
e nem do Estado. Acho que só se adquire a matu
ridade, só se adquire o estado de justiça, o estado
igualitário, na medida em que rompemos esse
fosso. Por que estamos tratando do Estatuto dos
Militares? Não devena ser assim, mas estamos
tratando.

Por último, Sr. Presidente, uma correção Não
são 3 os mínsítéríos militares, como quer o Rela
tor. São, na realidade, 7 ministérios militares. Te
mos o SNI, que o ilustre Constituinte acaba de

esclarecer que foi guindado à função de minis
tério. Temos o Mimstériode Exército, o Ministério
da Marinha, o Ministério da Aeronáutica, o Minis
tério representado pelo EMFA, o Ministériorepre
sentado pelo Conselho de Segurança Nacional.
E é claro que pode ser exercido por um civil,
sei que pode. Agora entre poder e ser há uma
grande diferença. E o Chefe da casa Militar que
também foi guindado à posição de mmistério.
Então mostra que na verdade é uma pletora de
ministérios militares e com sénos reflexos no or
çamento da Nação. Não foi um ato, apenas um
número que peguei ao léu, que peguei por aí.
Sr. Relator, e Sr. Presidente, conversei com várias
pessoas, inclusivepela localização dos atuais exér
citos brasileiros. Onde é que estão localizados?
Nas fronteiras? São armados para a guerra exter
na? Não. São armados para intervenções no setor
interno. E isso em nada contribui para a segu
rança nacional. Vamos ter coragem e taxarmos
a nós Parlamentares, e taxarmos os militares, e
taxarmos os magistrados, porque somos os privi
legiados, mas osmilitares são mais, eles têm foaro
privilegiado.Eles podem nos julgar. Agora, se eles
cometerem crimes civissão julgados pelos minis
ténos militares. Vamos acabar com essa série de
privilégios absolutamente inconstitucionais e ab
solutamente antidemocráticos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o nobre Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se me per
mite, só para uma questão de amenidade, eu gos
taria de dizer ao nobre Constituinte Lísãneas Ma
ciel, que seu sétimo é o sexto. porque o Conselho
de Segurança Nacional é constiuído de todos os
Ministros e os Chefes dos Estados-Maiores das
Forças Armadas. E cabe ao Chefe do Gabinete
Militar secretariar o Conselho de Segurança Na
cional. Logo, não há um Ministério do Conselho
de Segurança Nacional nem um Ministro Chefe
da Casa Militar.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu criei mais um, está bem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois é. Quando V. Ex" disse o sétimo, eu fiquei
a perquirir qual seria este, pensei que V. Ex' ia
referir-se ao Ministério da Justiça. Mas não é o
caso. ..

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, serei muito breve e peço licença ao Consti
tuinte Lysâneas Macielque, por gentileza, não to
me como desapreço em função de algumas res
postas que eujá havia dado antes de S. Ex"chegar.
Se não fosse a gravação e os Anais da Consti
tuinte, teria até alguns pontos que eu não tocaria
mais. V. Ex" me perdoe, V. Ex' insiste, adjetiva
mente, num fatp que não é verdade. Ninguém
instituiu prisão de Deputados, ninguém instituiu
direito de tortura; é importante que isto fique nos
Anais. V.& insiste...

O SR. CONSmUINTE L.YSÂNEAS MACIEL
Mas permitiu; quando eu apresentei a emenda,
permita-me V. Ex"

)

O SR. RELATOR (Ric srdo Fiuza) - V.Ex' me
permite explicar e depois V.Ex"...

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não disse que V:Ex"..
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o SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se V Ex>
não se conformar com minha explicação, V. Ex"
se dirija ao Presidente, e ele, naturalmente,julgará.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu
prefiro que não haja os apartes cruzados, mas
lhe concederei a palavra, se necessário.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Eu deixo
bem claro a V. Ex' que está explícito no estado
de sítio que a prisão é comunicada, imediata
mente, ao juiz. Eu não aceitei a emenda de V.
Ex", porque V. Ex" está entrando num assunto
que não é desta Comissão, quando diz que o
que o juiz deve fazer nestes casos. É do Poder
Judiciário pedir ou não o corpo de delito. Eu digo
que a autoridade coatora é obrigada, imediata
mente, a comunicar a prisão, porque não pode
ser incomunicável, o preso, porque não pode ser
em presídio comum. Portanto, V. Ex", na sua emo
ção e no seu espírito patriótico se excede e comete
uma injustiça com o nosso texto.

Quanto ao orçamento pelo qual V. Ex' tanto
se bate, eu lembro que V. Ex" me deve a sua
estatística, porque as nossas estão no relatório.
E apenas para esclarecer à Comissão, não apro
veitei a emenda de V.Ex" porque nós não tratamos
de orçamento; isto é do capítulo da Comissão
que está tratando do orçamento na qual, certa
mente, V.Ex' deve ter apresentado a sua emenda.
Portanto, se o Relator não aproveitou a sugestão
de V. Ex' é porque ela não era pertinente aos
capítulos atinentes a esta Comissão.

No caso da justiça militar, V.Ex-tambêrncome
te um grave equívoco. O militar que comete crime
civil é julgado pela justiça civil Está aí o General
Newton Cruz, que V. Ex" acabou de citar, sendo
processado no Rio de Janeiro e o Coronel Lauro
Ríeth, sendo processado aqui sob acusação de
participação de crime, que era militar, e está sendo
julgado pela justiça civil. V. Ex', mais uma vez,
excedeu-se um pouco

V Ex" disse que censura não era papel de Força
Armadas. Eu também disse isso. V. Ex' falou em
papel de Forças Armadas depois; disse censura
nas artes, nas letras e em qualquer coisa.

V. Ex' é tão inteligente, tão inteligente e tem
uma facilidade de expressão tão grande que CQ

mete esses deslizes; eu não falei em censura em
letras, em artes, em coisa alguma; eu falei classifi
cação e controle de diversões públicas. Portanto,
V. Ex", mais uma vez, foi injusto.

E quanto ao Estatuto dos Militares, isto está
sendo tratado também na Comissão pertinente;
nós íamos tratar e a maioria da Comissão enten
deu que não era pertinente à Comissão, por isso
é que não foi tratado.

Eram essas as explicações.

O SR. PRESlDENTE (Jarbas Passarinho) 
I Concedo a palavra ao Nobre Constitumte Agassiz

, .Almeida e após ao Constituinte Henrique Córdova.

'10 SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA-
Sr. Presidente e ilustre Relator, quero fazer breves
formulações, parabenizar o ilustre Relator, porque
ele foi fiel e muito fiel à doutrina militar da Sorbo
nne, referente à segure . e desenvolvimento;
doutrina essa, Sr. Presi mte, já superada hoje
pela logística e estratégÍl:l militar do mundo mo-
demo.

Encaminhei a esta Comissão uma sugestão da
criação do Ministério da Defesa. Na maioria dos

países do mundo, principalmente, nos países eu
ropeus, inclusive aqui, na América Latina, já foi
implantado ou já está sendo criado o Ministério
da Defesa, que é o grande avanço da estratégia
militar comum e coordenada.

O Sr. Relator não fez nenhuma análise sobre
a criação desta instituição que seria o Ministério
da Defesa.

Outro ponto que eu quero ressaltar aqui: o pro
blema do estado de defesa O estado de defesa
focalizado no relatório violenta, Sr. Presidente, o
princípio federativo brasileiro, porque, se nós par
timos de um ponto, de uma premissa que os
processos setoriais de reações, de calamidade ou
de qualquer movimento de reações populares,
eles têm nascimento, origem nas áreas regionais.
Então, cabe aos Srs. Governadores a primeira
instância de procurar debelar estes movimentos
e não se criar o estado de defesa que possa violen
tar e ultrapassar o esquema ou o sistema federa
tivo brasileiro.

Outro ponto, Sr. Presidente, é o que diz respeito
à classificação de controle de diversões públicas,
ficando a critério das policias militares.

Ora, Sr. Presidente, a cultura é uma aquisição
universal. Ela nasce nos picadeiros em São Paulo,
ela emerge também dos teatros municipais de
grande categoria; ela nasce da arte de um nordes
tino, de um pau-de-arara ou ela nasce da cons
ciência de um grande pintor, de um grande arqui
teto; a arte e a cultura têm um grande significado
universal. E eu perguntaria ao ilustre Relator: a
Policia Federal tem condições de fiscalizar esta
arte, esta cultura? A Policia poderia executar, Sr.
Relator, mas nunca classificar. O processo classifl
catório da arte, da cultura e das diversões deveria
pertencer ao Ministério que estivesse capacitado
para isso, que, no caso, seria o Ministério da Cultu
ra. A Policia Federal poderia muito bem executar
o processo c1assificatório e nunca fazê-lo. Esse
é um dos pontos.

Outro ponto: o Estado é um meio, e não um
fim. O homem, sim, é o fim. No relatório ficou
bem retratado e espelhado uma posição da dou
trina militar de Sorbonne, colocando o Estado
como transcendental ao próprio homem. O ho
mem é o fim, e o Estado é o meio de alcançar
este homem.

Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, são estes pon
tos que deixei focalizado aqui e pedína ao Relator
da Comissão Temática que flzesse uma análise
mais percucíente a respeito dessas posições ou
dessas formulações que ora encaminho ao maior
estudo de V. Ex"

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Nobre
Constituinte, eu desejo dizer a V. Ex" e natural
mente V.Ex' está muito ocupado com outras Co
missões, peço a V. Ex' que leia a página 22 das
nossas conclusões, quando faço a definição da
sociedade contemporânea dentro de suas três or
dens de elementos constitutivos: o individuo, as
instituições e o Estado, e V. Ex' vai ver que o
relatório espelha, exatamente, o nosso ponto de
vista, porque o meu ponto de vista é o de V.
Ex" Naturalmente, todos nós estamos atarefadís
simos com essas Comissões e estes prazos ridícu
los; V. Ex' não teve tempo de ler.

Quanto ao problema de instância V. Ex" falou
no estado de defesa, também V. Ex" concorda
comigo. Estou dizendo que a primeira instância

são as forças policiais. Só em casos excepcíonais
é que o Governador se dirige ao Presidente da
República que decreta, dirige-se ao Congresso
Nacional; então, estamos comungando.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA-
V.Ex'deveria fixarno relatório. Não ficou explicito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Va
mos evitar os apartes.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Peço a
V. Ex' que dedique alguns minutos à leitura. V.
Ex" vai verificar que estamos pensando da mesma
forma.

Quanto ao Ministério da Defesa, que era o ponto
principal, perdoe V.Ex',porque eu ia esquecendo.
V. Ex' diz que eu não olhei o assunto Ministério
da Defesa, pelo contrário, eu me dei ao trabalho,
nobre Constituinte, de tabular, de reunir todas as
emendas, inclusive a de V. Ex>

Acontece, eu vou só dizer a V. Ex', no antepro-
jeto, as propostas por Ministérios Militares perma
neceram como estão, 22 sugestões a favor; Minis
tério da Defesa, 16 sugestões a favor.

Veja V. Ex' que acompanhei a vontade da maio
ria. E se assim não fosse, continuaria defendendo
a não-criação do Ministério da Defesa, por uma
razão política. Acho extremamente perigoso con
centrar todas as forças militares sob o comando
de um homem SÓ, o Ministro da Defesa. Acho
que três Ministros militares têm o dever de lealda
de ao Presidente da República, porque são minis
tros políticos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica. No caso de uma discussão, de uma neces
sidade de intervenção, se um Ministro concorda
o outro discorda, são três cabeças para pensar.
Seria extremamente perigoso criar esta casta mili
tar com um Ministério da Defesa, englobando as
três forças.

Do ponto de vista de economia, a Comissão
debateu exaustivamente, e verificou que seria criar
mais um~ superestrutura. Do ponto de vista ope
racional, ~ coordenação das três forças, no caso
de um teatro de operações, é feito pelo Estado
Maior das forças Armadas que congrega as três.

Devo dizer a V. Ex' que a Comissão privou-se
do brilho e da inteligência de V. Ex' durante os
debates, mas que debateu esse assunto exaustiva
mente e que este ponto de vista refletiu exata
mente o ponto de vista da maioria das propostas
e da própria Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -An
tes de conceder a palavra ao nobre Constituinte
Henrique Córdova, eu gostaria de dar uma expli
.cação, para não ser mal interpretado. Pelo nosso
Regimento, quando falta o Presidente, assume
o lugar o Prírneíro-Vrce-Presídente: na falta deste,
o Segundo-Vice-Presidente e na falta dos três o
mais antigo, para não dizer o mais velho.

Olhando o Plenário, no momento que tive que
me retirar, olhei as cabeças prateadas. O Consti
tuinte Agassiz Almeida disputava com o Consti
tuinte Ottomar Pinto, junto a mim, a escolha. Seria
muito deselegante perguntar a data de nascimen
to de ambos, e concluí que, como o Constituinte
Agassiz Almeida iria debater em seguida, poderia
chamar o Constituinte Ottomar Pinto, mas como
sou oriundo da área militar, podem ter pensado
que fizuma barretada ao brigadeiro e, na verdade,
fiz apenas à idade.
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Concedo a palavra ao Constituinte Hennque
Córdova.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, Srs, Relatores, Srs. Constituin
tes:

Pode parecer impertinência que um suplente
desta Comissão que, pela primeira vez participa
dos debates da mesma, logo mtervenha. Entre
tanto, meu relacionamento pessoal, a minha ad
miração pela inteligência e pela coragem dos Srs.
relatores me impõe o dever de cumprimentar o
nobre Constituinte Ricardo Fiuza, pelo brilho com
que o seu trabalho foi elaborado, pelo brilho com
que ele foi exposto, dando-nos uma idéia geral,
sem prejuízo da precisão do tema de que foi in
cumbido relatar. Autorizam-me, ao mesmo tem
po, fazer-lhe uma interpelação para, logo em se
guida, expor um ponto de vista, à luz do tema
que foi objeto do anteprojeto oferecido pela Sub
comissão do Poder Executivo e que, talvez dilate
mos limites da interpretação que estamos dando
a respeito do papel das Forças Armadas.

A minha interpelação, nobre Constituinte Ricar
do Fiuza, é sobre a razão pela qual V.Ex' deixou
de contemplar, no art. 19, § 3°,dentre as restrições
a que há sujeição quando decretado o estado
de defesa. V. Ex' deixou de fazer menção a restri
ções que, no meu ponto de vista, devem ser feitas
quanto às atividades do mero de comunicação
social, poderosíssimo, e todos os reconhecem ca
ma tal, que é a televisão.

Da mesma forma, no art. 5°, alínea Ill, V. Ex'
prevê a possibilidade de, decretado o estado de
sítio, se oponham restrições não só ao exercício
de determinados direitos fundamentais, como a
outros, e também não menciona restrições à utili
zação do mesmo meio de comunicação social,
poderosíssimo, repito, a televisão.

Feita esta interpelação, eu passaria a fazer um
rápido comentário a respeito do papel das Forças
Armadas. Todos nós sabemos que elas são insti
tuições que se organizam, vivem e atuam em to
dos os Estados sob padrões diversos e, em conse
qüência da diversidade dos padrões, o papel polí
tico que elas exercem é também variável.

Se V.Ex' examinar o padrão organizacional de
vivência e de atividades das Forças Armadas da
União Soviética, verificará que eles, de modo al
gum, embora pouco contestados, servem de pa
radigma para o Brasil.

Felizmente, as nossas Forças Armadas não
exerceram, e tudo indica que jamais exercerão,
(, papel intervencionista nos Estados circunvizi
nhos como aconteceu com a Polônia, com a
Tchecoslováquia, como aconteceu recentemente
com o Afeganistão, com a Turquia, para não citar
outros exemplos. Certamente, nossas Forças Ar
madas não se organizarão, não VIverão e nem
atuarão nos padrões das polonesas, que não só
empolgaram o poder mas impuseram àquele po
vo, na época atual, em pleno continente europeu,
o mais execrando dos sistemas repressivos que
culmina com a servidão.

No Brasil, nós conhecemos também o papel
políticodas nossas Forças Armadas. Negá-lo seria
fugir à realidade. Se o papel das Forças Armadas
brasileiras não nos tem satisfeito, ao longo da
história, a solução não é desconhecê-lo e sim
institucionalizá-lo, de forma a que ele se exerça

sem prejuizo do funcionamento livre das ínstítui
ções democráticas.

As Forças Armadas brasileiras sempre exerce
ram um papel políticoem nossa História Ele se
explicitou, pela primeira vez, em 1868, quando
Caxias, no comando das nossas forças no extre
mo meridional brasileiro, entrou em dissídio com
o Gabinete Zacarías, ensejando a circunstância
da qual o Imperador não pôde fugir. Permitiu que
caísse ou destituiu o Gabinete Zacarías,

Daí para cá tem havido e são conhecidos todos
os casos de intervenção. Naquela oportunidade,
o Imperador utilizou-se do que dispunha a Consti
twção de 1824, em seu art. 20, ou seja, a facul
dade que lhe conferia o instituto do Poder Mode
rador.

O Governo caiu. A figura do Imperador ficou
incólume, e o Império resistiu. Do dissídio não
decorreu um trauma maior para as mstituições,
porque, acima delas, e que existiam no plano do
Governo, havia uma instituição, que era o Impera
dor, sobre a qual repousava o consenso.

Aqui vai o ceme da minha opinião. Só encontra
remos uma forma de institucionalizar o papel polí
TICO das Forças Armadas brasileiras, no momento
em que instituirmos um sistema parlamentar de
governo. O Presidente da República, como Chefe
de Estado, será o depositáno do consenso nacio
nal, e o Governo, exercido por um Conselho de
Ministros, chefiado por um Primeiro-Ministro, se
rá, por sua vez, não o depositário, mas o reposi
tório de todas as opiniões diversificadas que se
configuram no dissenso instalado em nosso País,
sobretudo numa época em que as exigências de
ordem social se avolumam cada vez mais.

Que o dissenso abata quantos governos tiver
que abater, mas que o consenso preserve a Insn
tuição maior da chefia do Estado. O Chefe do
Estado, no sistema parlamentarista de governo,
pode perfeitamente exercer o papel de Poder Mo
derador, que há de coordenar e harmonizar o
funcionamento livre e democrático das institui
ções.

Para tanto é necessário que o Presidente da
República tenha sob o seu camando as Forças
Armadas. O anteprojeto da Subcomissão do Po
der Executivo, sabendo-se e vendo-se com clare
za que as Forças Armadas não abdicam e não
podem abdicar, de um momento para o outro,
do seu papel político, procurou encontrar, no SIS

tema semipresidencial ou semiparlamentar que
elaborou, o que eu chamaria de um presiden
cialismo exacerbado, porque nele cabe ao Presi
dente da República destituir o pnmeíro-rmnístro,
com o que as atribuições deste primeiro-ministro
se somam àquelas do Presidente da República.

Os membros da referida Comissão encontra
ram a seguinte solução: embora integrantes do
Conselho de Ministro, os ministros militares, o
Ministro de Relações Exteriores e o Ministro Chefe
da Casa Civil não estariam sujeitos à moção de
desconfiança da Câmara dos Deputados.

Ora, com isso se criou uma dupla classe de
ministros, discrimininatória em desfavor daqueles
que pretendiam favorecer. Quando se discrimina
a favor de quem é mais forte, este naturalmente,
pelo simples fato da discriminação, se sente mais
fraco e desprestIgiado.

Apresentei uma emenda àquela Comissão, di
zendo que os Ministros militares passavam a mte-

grar o Gabinete do Presidente da República, que,
por sua vez, compunha uma instituição que seria
a do Chefe do Estado.

Não integrariam os Mimstros militares o Conse
lho de Ministros. Só o fariam no momento em
que o Presidente da República fosse convocado
para presidi-lo, aí sim, um direito a voz e voto.

Dir-me-á V Ex': é um arranjo. E respondo: é
na verdade um arranjo em nome da realidade.
Ainda não esqueci, nobre Relator, a lição do Pai
da Ciência Política, quando afirmou, numa síntese
genial, que felizes são os homens cujos atos se
adaptam à qualidade dos tempos; e semelhan
temente infelizes aqueles com cujos atos os tem
pos não se adaptam

Estou com V. Ex', em que temos que ver o
futuro do nosso País. Temos que entender tam
bém que não há mais possibilidade de persistir,
em nosso País, um sistema de governo unipes
soai, porque o exemplo da História está a indicar
nos que ele tem sido pernicioso ao nosso País
e certemente continuará sendo para o futuro.

Concordo que, com a combinação do texto
elaborado por V.Ex' com aquele da Subcomissão
do Poder Executivo, não há o que modificar no
tratamento dado à matéria por V. Ex'

Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Ricaro Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, devo me exceder um
minuto - ISSO var por conta do afeto. O Consti
tuinte Henrique Córdova me desvanece com os
elogios imerecidos que, no início da sua exposi
ção, faz ao Relator.

Conheço a bravura de S. Ex'. Juntos, fundamos,
na fase da maior repressão, o grupo renovador
da Arena. O Manifesto desse grupo, que era um
libelo contra o autoritarismo, foi da lavra de S.
Ex'.

Relembro-me agora dos companheiros Teó
dulo Albuquerque e Joaquim Coutinho, entre tan
tos que formaram um plêiade para forçar o pro
cesso de abertura.

Portanto, a ninguém é dado o díreito de pensar
sequer que o Constituinte Henrique Córdova não
seja um homem das mais profundas convicções
democrátrcas,

Agradeço os elogios, que decorrem segura
mente do afeto que me dedica S. Ex' e que, aliás,
é extremamente recíproco.

Quanto à inviolabilidade, o Relator entendeu
que, na prestação de informações e liberdade de
imprensa em radiodifusão, estaria incluída a tele
visão, porque é imprensa televisada. Certamente
o Relator se tiver melhor juízo, pode precisar me
lhor "televisado".

Apenas para concluir, Sr. Presidente, devo ler
um pequeno trecho do nosso relatório:

"Por outro lado, nossas propostas não po
dem saltar além da nossa realidade histórica.
A utopia constitucional que se procurou im
pingir ao povo, tão presente nos nossos dias,
pode caber na especulação filosófica, na in
ventiva literária, na imaginação em geral, mas
é evitada quando se trata da ciência do Direi
to. O verdadeiro modelo constitucional de
mocrático não pode ser fruto de uma ideali
zação puramente intelectual, impregnada de
racionalismo político abstrato. A democracia,
como produto histórico que é, só será conYE;-,
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nientemente entendida dentro de uma visão
realista e pragmática. Ademais, só viscejará
na sinceridade, visto que a demagogIa, que
é uma atitude de mentira instrumental políti
ca, traz propostas sedutoras, todavia irreais,
cujo fruto é somente o favor público. Propor
solução, quando se sabe de antemão serem
impraticáveis, apenas para satisfazer a Imagi
nação utópica, é não chegar a lugar algum.
O irrealismo tem sido uma fonte permanente
de crises" .

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
Com a palavra o nobre Constituinte Ronaldo Cezar
Coelho. Em seguida, darei a palavra ao último
débatedor, Constituinte Ottomar Pinto.

\
~ SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR

COELHO - Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs.
Constituintes, nesta noite, vou me limitarsomente
aos comentários sobre a Seção Vdo Substitutivo,
que trata da Segurança Pública, especialmente
os artigos 20 e 21.

No meu entendimento, o substitutivo teve por
bem definir política judiciária e forças policiais,
para identificar o que conhecemos como Polícia
Militar e Polícia Civil.

Quero sustentar o conteúdo inclusive de emen
da que apresentei nesta noite, ou seja, a denomi
nação de PolíciaMilitar e a de PolíciaCivil. Apolícia
judiciária seria restritivaàs funções da PolíciaCivil.
A maior parte da atividade da Polícia Civil, seja
no controle de armas, seja na identificação da
sociedade, dos Institutos de Identificação, seja de
toda a parte de vigilância, não é uma atividade
de polícia judiciária. Esta, portanto, é parte da
Polícia Civil, pois faz parte de suas atividades.

Toda atividade de vigilância,de fiscalização, de
investigação em lenocínio, em jogos de azar, cor
rupção de menores, e mesmo administrativa, não
constitui natureza judiciária: instrução do proces
so ou no âmbito dos termos do Código de pro
cesso.

Outro ponto é que o substitutivo fez bem em
definir como exclusividade das polícias militares
a parte de policiamento ostensivo. É importante
definir-se claramente também, porque é impor
tante o equilíbrio entre a Polícia Militar e a Polícia
Civil, que é exclusivo da Polícia CiVIl a instrução
criminal. Aqui discordo, pois é a mesma coisa
de ilícitospenais, a instrução criminal ser exclusiva
da PolíciaCivil. Esta, para não ser submetida, num
Estado, eventualmente a um Governador autori
tário, deve ser dirigida por um polícial de carreira
civil, por um delegado de polícia; para, portanto,
não se submeter à Polícia Civil, entregando o co
mando desta eventualmente a um oficial da Polí
cia Militar.

O último cornentáno seria quanto às guardas
munícipals, A nova Constituição não pode consa
grar a exceção das guardas mumcipais. Não deve
ria tratar e autorizar as guardas municipais num
país em que se deve fazer o maior esforço para
controlar o inchaço e o desenvolvimento do setor
público.

Portanto, a essência do conteúdo da emenda
que apresentei esta noite, Sr. Presidente, Srs. Rela
tores, diz respeito à mudança da denomimação
para PolíciaCivil, a distinção clara entre a atividade
constitucional da Polícia Civil e a da PolíciaMilitar

pela sociedade e a independência de ambas, não
fazendo com que a Policia Civil possa ser dirigida
eventualmente por um oficial da Polícia Militar,
o que tem sido muito comum em nosso País.

Era só o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Nobre
Constituinte, apenas para um breve comentário.
Devo dizer a V. Ex"que este foi o texto mais dificil
do relatório. Foi realmente um parto laborioso.
Ouvimos os dois lados, e esse foi o melhor texto
a que conseguimos chegar. A denominação é
importante para acabar com a dicotomia civil-mi
litar. O Relator certamente examinará a emenda
de V.Ex", que deve ser muito boa. O meu trabalho
está encerrado; apenas me competia defender
os pontos de vista.

Obrigado a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o último debatedor, Constituinte
Ottomar Pinto.

O SR. CONSmUlNTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs. Constituintes,
gostaria de fazer apenas breves comentários so
bre determinadas críticas feitas ao relatório da
Subcomissão.

Colocou-se aqui uma premissa supostamente
válida, e, em cima dela, desenvolveu-se todo um
raciocínio, que conduziu a diferentes conclusões,
todas elas, em consequêncía dessa premissa, evi
dentemente sem validade.

Por exemplo: existe uma dicotomia civil-militar.
Isso foi dito como uma sentença bíblica.No Brasil,
o militar estaria de um lado, e o civil, do outro.
Isso não é verdade. Sabemos que as Forças Arma
das têm a Escola de Engenharia, o rrA, que está
cheia de civis; a ESG; o Serviço de Saúde das
Forças Armadas tem mais civil do que militar;
os batalhões de construção de ferroviase de rodo
vias; a pesquisa tecnológica das Forças Armadas,
também com mais civil do que rrulítar,

Parte-se, então, dessa premissa falsa:dicotomia
civil-militar. Daí se chega a uma primeira conclu
são, ou seja, a de que, hoje, no Brasil,os militares
fazem uma chantagem: a da segurança interna
baseada na doutrina de segurança nacional. Esta
doutrina é, então, responsável por tudo que acon
teceu nesses 20 anos de Governo.

Eu diria que essa doutrina precisaria ser muito
forte para ser realmente a responsável por tudo
isso que se lhe atribui. É o mesmo que se atribuir
ao cristianismo a responsabilidade pelas torturas
da Inquisição. Dizer que a doutrina da ESG é
responsável pela ação dos DOl-CODls, pela re
pressão feitaaos grupos subversivos, que queriam
implantar o terrorismo e a guerrilha rural e urbana
neste País, é o mesmo que responsabilizar, repito,
o cristianismo pelas torturas da Inquisição.

Pergunto: o marxismo é uma doutrina, uma
ideologia. Mas existe Stálin interpretando o mar
xismo, que fez expurgos, fuzilouetc., e agora Gor
bachev está entrando num ritmo completamente
diferente, e tudo isto sob a inspiração da ideologia
marxista. Assim, é rmnto canhestro querer-se atri
buir a determinadas doutrinas - não é nem ideo
logia - é doutrina de segurança nacional - os
desdobramentos de uma série de fatos ocorridos
neste País e que nada têm a ver com essa doutrina.
Parte-se de uma premissa falsa e começa-se a
fazer uma série de desdobramentos, de ilações,

todas elas baseadas naquela premissa e, por con
seguinte, todas elas carentes de fundamento.

Estado gendarmel Brasil, Estado gendarmel
Ora, Estado gendarme seria se o Brasil vivesse
envolvido em guerras de conquistas com seus
vizinhos, em litígiosde fronteira. Se nós víssemos
as ruas cheias de militares do Exército, da Mari
nha, da Aeronáutica, patrulhando e promovendo
ações ostensivas para atemorizar a população.
Mas não se vê isto no Brasil. O Brasil, por conse
guinte, na nossa opinião, de Estado gendarme
está muito longe.

Assim, é outra conclusão que se tira, que se
joga no tabuleiro. Diz-se para o relator: no Brasil
existe um Estado gendarme, conseqüência da
doutrina de segurança nacional, conseqüência
desta espécie de sobreposição das Forças Arma
das aos poderes constituídos.

Outra colocação que se fez aqui foi a de redu
ção nos gastos militares. Em 1964, a relação:
gastos das Forças Armadas - Produto Interno
Bruto, era da ordem de 2,8%; no auge, com todos
esses governos militares que passaram por aí,
fazendo o que fizeram, terrrunou no Governo Fi
gueiredo, com 0,4%. Então, o militar só perdeu
com o governo militar,com o governo autoritário.

Foi no regime militar,o seu prirneiroPresidente,
o Marechal Castello Branco, que teve a preocu
pação não-militarista e antimJiitarista, de reduzir
o tempo prolongado de permanência dos oficiais
generais nos últimos postos, evitar casos como
o do saudoso General Cordeiro de Farias, que
foi general 30 anos, de Juracy Magalhães, que
foi de tenente a general, só tendo feito o curso
de aperfeiçoamento, saiu, foi fazer o curso de
Estado-Maior, saiu de novo, e foi sendo promo
vido, exercendo cargos de governador, de depu
tado, de senador etc. e ficou aí 40 anos gerenal;
ainda é general, se bem que agora, no honroso
pijama. O caso do General Góes Monteiro é outro
exemplo.

Assim, houve, no governo dos mIlitares,a preo
cupação de evitar a cristalização de lideranças
militares, carismáticas e fortes, que pudessem in
duzir a corporação a movimentos de sobrepo
sição à ordem constitucional e legal.

Mais amda, Sr. Relator, outras considerações
sobre isto. Sim, houve falhas, mas também no
governo militartiveram a preocupação, na Consti
tuição de 1967, de reduzir, de limitar a dois anos
o tempo de permanência de um militarem serviço
civil. Antes, eram oito, dez, vinte, trinta, e o militar
saia aspirante e passava de aspirante a marechal,
exercendo cargos civis, e uma carreira brilhante.

Foi no governo dos militares, no governo milita
rista, que surgiu o Estatuto da Terra, muito mais
avançado do que o relatório da Comissão passa
da, da Subcomissão de Reforma Agrária.Foi nes
se governo militarista que surgiu o FUNRURAL,
o crédito educativo, a democratização do ensino
superior, que antes era elitista Fiz um curso de
engenharia na minha faculdade, e eu o cursava
porque era oficial.O grosso dos alunos, 95% eram
filhos de pais ricos, e formava o Brasil, por ano,
seiscentos, oitocentos engenheiros; hoje, for
mam-se milhares de engenheiros.

Pode-se até dizer: sim, massificou. Mas existe
a lei dos grandes números, e 15 ou 20% de dez
mil são dois mil elementos brilhantes. Eles fre
qüentaram as mesmas escolas, na mesma malan-
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dragem, se é o caso, como se diz, mas inteli
gências fulgurantes, e o País acaba ganhando pela
lei dos grandes números.

Estas são algumas considerações que eu dese
java fazer, para deixar bem claro que essa conota
ção de mIlitarismo, mesmo no regime passado,
não existe;isto é uma falácia, com que se pretende
sensibilizarConstituintes, para que traduzam, para
que façam refletir na futura Constituição as suas
idiossincrasias, as suas mágoas, os seus ressenti
mentos de tempos quase presentes

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Srs. Constituintes, chegamos ao final de nossa
reunião, e tenho que fazer uma consulta a V.Ex"

Temos, hoje, aqui, e foi distribuído ainda há
pouco, ato praticado pela Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte que, praticamente, consa
gra o que tínhamos apresentado na última reunião
como proposta. E, graças à alta compreensão
do Relator Prisco Viana, permitiria a abertura de
prazo para a análise do seu substitutivo. Do con
trário, o substitutivo, como estava no Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, ti
nha o sabor de decreto-lei com decurso de prazo,
porque ele só poderia ser rejeitado ou aprovado,
no todo, e dentro de um prazo que o Regimento
previa. Por coincidência, o documento do Presi
dente Ulysses Guimarães dá exatamente essa
mesma ocasião, ou proporciona a mesma oportu
nidade, dizendo melhor, que nós tínhamos admi
tido com o Relator fazer.

Nos dias 8 e 9 do corrente teremos a distri
buição de avulsos do substitutivo do Relator Prisco
Viana, e contaremos logo 48 horas a partir desse
dia 8, que, pela manhã, já será conhecido o substi
tutivo.Se não houver sido produzido ainda como
avulso, será, com segurança, como cópia, como
distribuímos hoje, pelo PRODASEN.

Assim, teremos 48 horas para apresentar o que,
no meu entender, seriam sub emendas ao substi
tutivo do Relator. E como a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte considera que se trata de
um projeto original, eles chamam emendas, e
não subemendas, e apreciam um novo substi
tutivo48 horas depois, e o Relator terá então opor
tunidade de fazer, já apreciando as emendas que
nós teremos condições de apresentar. Os quatro
últimos dias, de sexta, sábado, domingo e segun
da-feira teremos para a votação. Adiscussão esta
rá encerrada. Passa-se à votação, e, se conse
guirmos votar isto antes do prazo fatal, tanto me
lhor. Senão, teremos o prazo até o dia 15. A dis
cussão se fará no encaminhamento da votação,
quando será dada a palavra para cada Constituinte
interessado na emenda, no destaque que apre
sentou, fazer o encaminhamento da votação

Pergunto a V. Ex"': de amanhã, três, até o do
mingo, sete, este prazo estará deferido ao Relator,
para que ele estude todas as emendas até aqui
apresentadas ao anteprojeto, estude os antepro
jetos e apresente o seu substitutivo, sobre o qual
teremos oportunidade, repito, de, em 48 horas,
emendá-lo. Que faremos nós nesse período? O
Relator não poderá estar aqui, porque ele deverá
estar enclausurado e engolfado no problema da
análise de todos esses documentos.

Creio que qualquer reunião, sem a presença
do Relator, tornar-se-á inócua e até em desfavor
do próprio Relator.

A sugestão que eu faria seria tomarmos esses
dias de recesso dos trabalhos da Comissão, exce
to se, por um número razoável de Srs, Consti
tuintes, houver uma convocação, o que não me
negarei a fazer.

Para as Subcomissões, está-me dizendo o Rela
tor Ricardo Fiuza, assim foi. Tanto melhor. Se
V. Ex'" estiverem de acordo, dou o assunto como
aprovado. (Pausa.) Agradeço a presença de todos.

Nada mais havendo a tratar, encerro os traba
lhos da presente Comissão.

(Encerra-se a reunião às 23 horas)

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS,
PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DAS RECEITAS

AJYEXO À ATA DA 7"REUNIÃO, REAli
ZADA EM 30 DE ABRIL DE ]987, ÀS
17:25H E PUBLICADA NO SUPLEMENTO
AO DAJYC N° 56, DE 8-5-87.

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - Srs. Pre
feitos, Srs. representantes da Frente Municipalista,
a Mesa está composta pelo Relator da Subco
missão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas, pelos Constituintes Simão Sessim
e Geraldo Fleming.

Há quorum para iniciarmos os nossos traba
lhos.

Inicialmente, proporia aos senhores que, em
virtude de não podermos realizar,regimentalmen
te, reunião às 15 horas, fizéssemos a correção
na ata: a reunião passou de 15 horas para as
17 horas. Inclusive já foi incluída nos Anais da
Constituinte, com o horário de 17 horas. Presentes
os Constituintes, vamos encaminhá-Ia ao seu Re
lator.

Concedo a palavra ao Prefeito Baldonedo para
apresentar a sua proposta.

O SR. BALDONEDOARTHUR NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, gostaria
em primeiro lugar, de deixar registrado o nosso
agradecimento ao Presidente pela gentileza de
possibilitar a nossa participação nesta reunião e
pela oportunidade que nos dá de trazer à Subco
missão o nosso pensamento. Devo dizer, que co
mo brasileiros, como cidadãos, estamos, certos
de que o trabalho que está sendo feito, de debate
de questões tão relevantes para os municípios,
é sério, profundo e nos encoraja para continuar
mos a nossa luta, de longa data, em defesa dos
municípios brasileiros.

Gostaria de dizerque farei a leitura de um docu
mento muito sintético, que não tem a pretensão
de esgotar o assunto, evidentemente, e nem de
descer a um grau de detalhes muito grande. Fize
mos, para atender ao convite da Subcomissão,
um esforço rápido de alinhavar, neste documento,
algumas posições que consideramos mais mar
cantes do movimento mumcipalista, neste mo
mento em que se discute o novo sistema tributário
do País e, principalmente, o perfil do município
brasileiro na nova Constituição. Farei a leitura do
documento, e logo após alguns rápidos comen
tários. A Frente Municipalista Nacional, em com
plemento a outras manifestações relativas à defe
sa dos interesses dos municíplos, vem apresentar
à Assembléia Nacional Constituinte as proposi
ções resultantes das várias reuniões realizadas pe
los municipalistas brasileiros e que pretende se-

jam consideradas na reformulação do Sistema
Tributário Nacional.

Louvamos a atitude democrática dos Srs. Cons
tituintes e, em especial, da Subcomissão de Tribu
tos e Distribuição de Rendas, em ouvir os repre
sentantes da sociedade e das entidades munici
palistas, o que permite prever que, diferentemente
do ocorrido no passado, as reformulações das
legislações tributárias não serão feitas sem o co
nhecimento, a audiência prévia e a manifestação
efetiva dos principais interessados.

Para a manutenção da verdadeira Federação,
é necessário o equilíbrioentre os encargos e recei
tas do poder público. Impõe-se precisar, no texto
constitucional, a natureza dos serviços públicos
e sociais reservados ao "Leão", aos Estados e
aos municípios, observando o principio da des
centralização efetiva da atividade governamental,
com a consequente atribuição de tarefas, aos en
tes públicos melhor capacitados para a sua reali
zação e para o mais eficiente atendimento das
aspirações e das reivindicações do povo brasileiro.

As proposições aqui apresentadas são as se
guintes:

1-Na partilha constitucional deverão ficar as
segurados aos municípios recursos em montante
superior a 1/3 das receitas tributárias nacionais;

11-Os municípios deverão participar de todos
os impostos nacionais, aperfeiçoando-se o siste
ma de transferência e participação;

JII- Devem ser mantidas as taxas e a contri
buição de melhoria, aperfeiçoando-se a redação
dos textos constitucionais específicos;

IV - Não deverá haver qualquer VInculaçãode
recursos transferidos aos municípios pela União
ou pelo Estado no que se refere a projetos especí
ficos dos municípios;

V-A União não deve ser autorizada a conce
der isenções de impostos estaduais e municipais,
conforme o atual art. 19, § 2·, da Constituição;

V1- Os municípios poderão instituir contribui
ções SOCIais para custear os encargos de progra
mas especiais;

VII-As Imunidades tributárias deverãó ser
reestudadas, restringindo-se os benefícios e dan
do maior precisão ao texto constitucional:

Vlll- Na reformulação das atribuições de com
petência da União, dos Estados e dos municípios,
para o exercício da ação governamental, deverão
ser assegurados a estes recursos ímprescindívels,
garantindo-se, assim, efetivamente a sua auto
nomia;

IX-Os impostos diretos têm que ser progres
sivos;

X- Os Impostos indiretos serão progressivos,
de acordo com os perigos, os riscos para a vida,
e regressivos, de acordo com a necessidade do
bem; I

X1- No sentido de atender à desburocratiza
ção do sistema tributário, deverá ser buscada a
redução do número de imposto.

Estas são as manifestações que a Frente Muni
cipalista Nacional resolveu apresentar à Subco
missão como contribuição ao seu trabalho. Gos
taria de ressaltar que é muito mais uma manifes
tação da nossa entidade, aproveitando a oportu
nidade ímpar de se manifestar, naturalmente, repi
to sem termos a pretensão de esgotar o assunto
e sem descer aos detalhes que cada proposta
fatalmente exigiria.
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Sr. Presidente, sem querer finalizar toda a ques
tão tributária de interesse dos municípios, enten
demos que seria muito mais objetivo colocarmos
as nossas preocupações maiores com relação à
presença do Municípiono quadro de dístríbuição
da renda pública tríbutána nacional.

Encerro a minha parncípação colocando-me
à disposição para qualquer esclarecimento, em
função de alguma dúvida existente. Muitoobriga
do. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Enca
minharei imediatamente a propota ao Relator da
Subcomissão, Consbtuinte Fernando Coelho, pa
ra desde já ficar incluída formalmente como su
gestão. Quero trazer ao conhecimento de todos
aqui presentes que já temos, na Subcomissão,
125 sugestões constitucionais apresentadas por
Constituintes. Chegaram agora à tarde mais 26,
além das que tínhamos pela manhã. Espero que
até o dia 6 de maio, último prazo para entrega
de sugestões, recebamos mais umas 80 a 100
propostas. Nos últimos dias, normalmente, há
uma corrida para apresentação dentro do prazo.

Vamos trabalhar na Subcomissão e na Comis
são com todas as informações possíveis. O Rela
tor, evidentemente, é quem tem competência pa
ra fazer o Relatório, e a sua proposta tem prefe
rência na votação.

Considero muito importante a participação dos
Municípios e, principalmente, da Frente Munici
palista, porque os Senhores já demonstraram ao
País a legitimidade de sustentação política das
propostas no sentido de se corrigirem problemas
com os quais estamos convivendo ao longo dos
últimos anos.

Não existe um modelo de sistema tributário
em que a Subcomissão esteja trabalhando. Te
mos quatro propostas concretas: uma é a partir
do sistema tributário atual, um diagnóstico no
sentido de se verificarse vale a pena ou não conti
nuar o atual sistema, promovendo seu aperfeiçoa
mento; outra é do IPEA, apresentada pelo coorde
nador Fernando Resende; temos também a dos
funcionários fiscais e a do Banco do Nordeste,
apresentado pelo Sr. Pedro Jorge Costa.

Hoje à tarde, às 5 horas, pelo que conversei
com o expositor, parece que também o Professor
Hugo Machado apresentará uma nova proposta,
completa, com relação ao sistema tributário. O
Relator tem até o dia 11 para apresentar o Relató
rio à Comissão Temática e depois o encaminhará
à Sistematização. Considero extremamente im
portante a participação da Frente Municipalista,
e abro aqui a discussão caso algum Constituinte
queira usar da palavra.

Com a palavra o Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSmUINTE sIMÃo SESSIM- Sr.
, Presidente, Srs. membros da Frente Municipalista,

agrada-me sobremaneira participar desta audiên
cia pública, onde a Subcomissão de Tnbutos, Par
ticipação e Distribuição das Receitas recebe
membros da Frente Municipalista,que aqui regis
tram suas propostas, no que concerne à nova
Constituição.

De modo especial, participo deste encontro por
ter sido Prefeito e ser municipalista convicto. En
tendo que não há como propor mudança no País
e não se cuidar exatamente do princípio maior
da descentralização, da independência, do fortale-

cimento dos municípios, da autonomia - a que
denominamos autonomia "para valer" dos recur
sos. No exame das propostas apresentadas, pode
ria dizer, en passant, sem maiores estudos, que
já é praticamente princípio, nesta Comissão, aco
lher melhoria substancial, no que conceme ao
percentual das partilhas de transferências para
os municípios. Destaco um registro ali feito 
mclusive temos trabalhado nesse sentido: refe
re-se ao fim, de uma vez por todas, das transfe
rências negociadas. Entendo que isso é "o Caixa
2", um instrumento político que o governo utiliza,
e com o qual temos que acabar de uma vez.
Qualquer imposto, qualquer recurso arrecadado
tem que fazer parte de um bolo só, e nesse bolo,
então, as partilhas e transferências seriam feitas
democraticamente, dentro de princípios constitu
cionais.

Por ISSO, Sr. Presidente, parabernzo a Comissão
pela audiência e quero crer que estaremos juntos
nessas propostas e dentro de um prazo, infeliz
mente muito exiguo, estaremos já atendendo ao
exame e propondo, se possível, essas emendas,
se necessãrio for. MUIto obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Fernando Coelho.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO COELHO
-o nosso Presidente, Constituinte Benito Gama,
já deu algumas informações do grande esforço
que a Subcomissão vem realizando no sentido
de ouvir todos os segmentos da sociedade, que
estão vivamente interessados no capítulo do siste
ma tributário brasileiro.

Gostaria de externar, para que ficasse muito
claro, nítido,para os representantes da Frente Mu
nicialista, que nos honram com a sua presença
nesta Subcomissão, que, ao longo destas duas
semanas de trabalho, através das diversas audiên
cias públicas que realizamos e das manifestações
dos membros da Subcomissão, se há um tema
de consenso - ousaria ate dizer unanimidade
- entre nós é este: nenhum de nós concorda
com a atual partilha dos recursos públicos, a nível
de Município,Estado e União.Estamos decididos
a percorrer o caminho firme, ousado e corajoso
da descentralização administrativa, política e fi
nanceira do País. Estamos recebendo inúmeras
propostas nesse sentido, várias sugestões, como
já salientou o Presidente, propostas abrangentes
que englobam todo o capítulo do sistema tribu
tário. Mas que fique muito claro que o esforço
do Relator da Subcomissão é no sentido de cami
nhar para um novo sistema tributário, que possa,
de forma indelével,assegurar a autonomia polítíca
e financeira dos MunicípIOS brasileiros. E bem
verdade que deveremos encontrar alguns obstá
culos, em função dos interesses da União e dos
Estados. Mas diria que o sentimento maior dos
membros da Subcomissão é no sentido de que
os recursos estejam mais próximos dos cidadãos,
portanto mais próximos das necessidades recla
madas. Estamos abertos aos municipalistas e às
suas entidades, para que possamos, até o dia
11 de maio, data em que apresentaremos o nosso
anteprojeto, produzir um texto que efetivamente
atenda a esses reclames e anseios.

Na apresentação das sugestões aqui trazidas,
gostaria de ouvir do meu amigo Baldonedo algu
ma explicação sobre o item 10, que não ficou

claro para mim: "Os impostos indiretos serão pro
gressivos, de acordo com os perigos para a vida,
e regressivos, de acordo com a necessidade do
bem".

Gostaria de ouvir uma explicação mais deta
lhada sobre esta proposição, porque, confesso,
não entendi o seu objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Antes
de passar a palavra ao representante da Frente
Municipalista, quero cancelar a minha inscrição,
porque a pergunta que eu gostaria de formular
ao Prof. Baldonedo é a mesma do Contituinte
Fernando Coelho.

O SR. BALDONEDOARTHUR NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, foi motivo do maior enstusiasmo
o convite que recebemos para participar desta
sessão da Subcomissão de Tributos. Ontem à
noite estavam aqui representantes de mais de 12
Estados, que tentavam discutir o tema ora em
debate.

Hoje pela manhã, quando tínhamos a expec
tativa de participar da reunião, os demais repre
sentantes tiveram que voltar por causa do feriado,
ficando somente uma parte da pequena represen
tação da Frente Municipalísta. Discutimos o as
sunto até depois da meia-norte, ontem, para trazer
para os senhores posições que fossem sintéticas,
mas que ao mesmo tempo definissem o nosso
pensamento sobre questões maiores, sem poder
mos, no entanto, entrar em detalhes a respeito
de maiores propostas concretas, de artigos já com
a redação definitiva. Alguns companheiros, aqui
no plenário, já se anteciparam com a informação
referente aos 3 últimos artigos discutidos no final
da reunião, inclusive foram citados pelo Consti
tuinte IrajáRodrigues. O documento foi datilogra
fado, hoje de manhã, às pressas, e tenho a impres
são de que a redação não ficou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o nobre Constituinte LuizCesar.

O SR. MEMBRO DA FMN- LUIZ CESAR 
Tenho a impressão de que houve algum proble
ma na datilografia. O significado é o seguinte:
os impostos indiretos deverão ter uma progres
sividade maior de acordo com os perigos que
possam gerar os bens atingidos por esses impos
tos indiretos, e devem ser regressivos com a maior
necessidade do bem social. Um exemplo: no caso
do cigarro, que causa perigo à vida, a progres
sividade na cobrança do tributo deve ser maior.
Uma motocicleta de 1.000 cilindradas traz grande
risco de vida,e talvezdevesse ter maior tributação;
bebidas, com progressividade maior, por fazer
mal à vida e por ser perigoso; revista pornográfica
etc., enquanto que outros bens de necessidade
social maior devem ser tributados de maneira
mais leve. Acredito que a redação tenha ficado
malfeita, e que a idéia seja esta.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Na se
gunda-feira tivea oportunidade de, representando
a Subcomissão, por delegação do nosso Presi
dente, manter audiência com o Governador de
São Paulo, Dr. Orestes Quércia, Presidente da
Frente Municipalista. Ele me informava que os
membros da Frente municipalistas e de outras
entidades Municipalistaestavam reunidos em São
Paulo, na segunda-feira, procurando chegar justa-
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mente à síntese dessas proposições, que seriam,
então, encaminhadas à Subcomissão.

Apenas no sentido de, efetivamente, provocar
o debate e ter um pouco, digamos assim, a visão
dos municipalistas, em relação às propostas que
estão sendo colocadas a nível da nossa Subco
missão, perguntaria se a Frente Municipalista, ou
se as entidades mumcipalistas fizeram uma avalia
ção mais detalhada em relação à proposta do
IPEA-, da Secretána de Planejamento, apresen
tada pelo Prof. Fernando Resende e se existe,
digamos assim, uma visão crítica a respeito dessa
proposta e qual seria ela. O que vêem de positivo
ou de negativo na proposta? Que tipo de coloca
ções a Frente Municipalista teria a fazer em rela
ção a ela -, que, efetivamente, tem sido colocada
de forma reiterada por diversas entidades? Apenas
para ilustrar. A ABM- Associação Brasileira dos
Municípios - veio à Subcomissão, como o IBAM
e a Confederação Nacional dos Municípios, e de
fendeu essa proposta do IPEA.Gostaria de saber
qual é a posição da Frente Municipalista Brasileira,
repito, em relação à proposta do IPEA

Com a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael, Vice-Presidente desta Subcomissão, para
complementar a pergunta.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Com a sua permissão, nobre Relator, e apenas
para contribuir, gostaríamos de complementar a
colocação, tão bem feita pelo nobre Constituinte,
no sentido de conhecer, por parte dos ilustres
representantes da Frente Municipalista, especifi
camente, um ponto reiteradamente apresentado
por vários expositores - inclusive faz parte do
estudo do IPEA -, qual seja, a eliminação do
Imposto Sobre Serviço nos Municípios e a sua
incorparação a um imposto mais abrangente: o
IVA, por exemplo. Seria o atual Imposto sobre
Circulação de Mercadorias, acrescido da cobran
ça desse imposto, talvez com taxa seletiva em
relação à área de serviço.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Muito
obrigado. Com a palavra o Prefeito Baldonedo.

O SR. BALDONEDO ARTHUR NAPoLEÃo 
Gostaria de dar um esclarecimento com relação
à proposta do IPEA, para mostrar aos senhores
a nossa posição hoje Pedimos a um grupo de
técnicos que nos fizese um estudo. Temos notícia
de que órgãos fazendários dos Estados já fizeram
estudos sobre o impacto dessa proposta do IPEA
para as finanças estaduais e para a economia
dos Estados. Estamos aguardando a manifesta
ção da equipe, exatamente nesse sentido. Qual
é o impacto real, em termos de recursos, de auto
nomia municipal, de impacto nas finanças e na
economia para os Municípios? Queremos adian
tar que o nosso item 10 já coloca em xeque um
Item que, temos informação, consta da proposta
do IPEA, e contra o qual estamos solidamente
colocados. A proposta do IPEA estabelece - se
gundo informações que temos, ainda não conclu
sivas, porque o estudo não ficou pronto - que
a participação geral do Município, nos recursos
tributários, seja de 20%. Alguém colocou que foi
uma primeira sugestão. Mas a informação que
temos é essa. Defendemos que não seja nunca
menos de 33%, isto é, 1/3 da participação dos
Municípios nesses recursos. Teremos uma reu
nião nos próximos dias - talvez na segunda ou

terça-feira, em São Paulo - da diretoria e coorde
nadores da Frente Municipalista com um funcio
nário do IPEA para debatermos, em detalhe, as
questões propostas pelo IPEA.Vamos trazer, sem
dúvida alguma, para a Subcomissão as nossas
posições.

Queria aproveitar para dar a seguinte informa
ção: ao longo dos últimos dias, já tivemos uma
participação na Subcomissão de Municípios e es
tamos acompanhando, através dos nossos com
panheiros Constituintes que eram ou são mem
bros da Diretoria da Frente Municipalista, como
S. Ex"', os Constituintes Vasco Alves, Alexandre
Puzyna, Irajá Rodrigues. Estamos muito satisfeitos
com a possibilidade de existir um grande apoio,
como o que aqui vimos neste momento, às teses
municipalistas: do ilustre Relator, Constituinte Fer
nando Coelho Bezerra, pela maneira como aqui
colocou sua posição; do Presidente da Comissão
que era, em 1985, nosso companheiro na luta
pela reforma tributária, defendendo os Municípios;
do Deputado Simão Sessim, membro da nossa
diretoria e que também estaria aqui presente se
fosse pela manhã a reunião.

Deixo aqui registrada a satisfação que temos
tido por constatarmos a seriedade com que é
tratada a questão municipal. Temos certeza de
que nesta Constituinte quem quiser manter o sis
tema autoritário, centralista, de recursos nas mãos
do Governo Federal, em detrimento da autonomia
municipal, terá que enfrentar uma oposição pesa
da, porque sabemos que há posições firmes, sóli
das, com base na experiência, de muitos compa
nheiros que viveram os problemas municipais.
Queremos também deixar claro para os Srs.
Constituintes membros desta Subcomissão que
acompanharemos todos os momentos do pro
cesso constituinte.

Pessoalmente, peço licença aos Constituintes
para dizer que acho até que seja uma formalidade
trazermos aqui os nossos problemas, porque V.
Ex" que aqui estão conhecem, tanto quanto nós,
as necessidades do município. São ex-prefeitos,
ex-secretários municipais e conhecem a realidade
do interior. Temos enorme confiança nesta cons
ciência que existe, por parte de uma bancada
municipalista na Constituinte. Mas vamos dar nos
so respaldo, através da imprensa, através de nossa
presença, seja da Diretoria da Frente Municipa
lista, seja, em massa, de prefeitos e vereadores
do Brasil, aqui em Brasília, para defender, com
toda força, com toda firmeza e com a consciência
da responsabilidade que temos perante o futuro,
na busca de solução para os inúmeros problemas
municipais.

De maneira que gostaria de aqui manifestar
a nossa segurança com relação ao compromisso
que V.Ex's têm demonstrado em relação à causa
municipalista.

Sabemos que o IPEApreparou este documento
com base em muitos estudos. Pelo que estou
informado, propõe o documento a redefinição,
com muita profundidade, de todo o sistema. Co
nhecendo, como conhecemos, o que o ICMrepre
senta e a sua filosofia, do Fundo de Participação
- um que tem a função social da redistribuição
de renda e, outro lado, a função de dar respaldo
e retomo aos municípios que produzem no País,
modificar o sistema tributário parece-nos muito

complicado. É importante reestudá-Io no seu to
do, mas precisamos analisar também na medida
exata, o que uma proposta destas fará com os
murucípíos, Confesso que não tenho informação
recente sobre mudança nessa questão. Fomos
informados de que a proposta do IPEAlimita em
20% (vinte por cento) a participação dos muni
cípios no bolo tributário do País.

O SR. CONSmUINTE FERNANDO BEZERRA
COELHO - Na realidade, a preocupação de toda
a Subcomissão é efetivamente com os impactos
financeiros e econômicos de qualquer proposta
tributária. Estamos preocupados, sim, em ampliar
a competência tributária, em ter um sistema tribu
tário mais progressivo, que possa conceder maior
autonomia dos membros da Federação. Enfim,
na realidade, a colocação aqui feita sobre o impac
to final de qualquer proposta apresentada tem
sido preocupação geral de toda a Subcomissão.

Nos primeiros dados trabalhados pelo IPEA
dados de 1984-, esses números ainda não con
venceram a ninguém na subcomissão. Gostaria
de deixar isso muito claro. Até a posição de Esta
dos menos desenvolvidos foi colocada, de forma
muito enfática: Estados do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Inclusive, inicialmente houve, digamos
assim, uma frustração em relação aos princípios
enunciados. Mas existe um trabalho, um esforço
por parte de todos que, de certa forma, trabalha
ram na proposta, no sentido de produzir as simu
lações para nos fornecerem os elementos neces
sários para uma decisão mais amadurecida, mais
refletida sobre a questão.

De qualquer forma, deixei com o Dr.Baldonedo
Napoleão meus telefones, e quero colocar-me à
disposição da Frente Municipalista em qualquer
momento. Até a data da apresentação do nosso
anteprojeto estamos abertos a sugestões, a enca
minhamentos, à troca, à permuta de colocações.

O SR. - V. Ex' me permite
um aparte?

Ainda pertinente ao problema do percentual,
tenho a dizer que esta proposta é tão superada
em matéria percentual que ontem o Dr. Quinta
nílha, Secretário da Receita Federal, demonstrou,
através de um quadro, que hoje, da renda nacional
arrecadada, o município já tem 20% .

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Quase
21%, com base em 1986, segundo os dados da
Receita Federal.

Para finalizar, queremos reiterar nossa dispo
sição de continuar abertos aos trabalhos que a
Frente realizará no sentido de, efetivamente,
acompanhar os impactos, os efeitos econômicos
e financeiros das sugestões encaminhadas à sub
comissão. Estamos abertos, a qualquer momen
to, a receber novas informações, novas propo
sições, enfim, até mesmo a permitir o acesso da
Frente Municipalista, das entidades municipalis
tas, dos Estados, enfim, de todos os interessados,
na própria elaboração do documento que vamos
apresentar. Este é um compromisso nosso.

Ainda insistiria na colocação que o nosso com
panheiro José Maria Eymael fez em relação à
incorporação do ISS na base do novo imposto
estadual. Como os municipalistas se posicionam
em relação ao assunto? Existe uma sugestão do
nosso companheiro, Presidente da Comissão Te-
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mática, Constituinte Francisco Dornelles: a da
possibilidade da instituição de um imposto a vare
jo a nível municipal -seria um imposto de com
petência municipal. Como são recebidas essas
colocações pelos municipalistas e, especifica
mente, pela Frente Municipalista?

o SR. EDGARD NEVES DA SILVA - Esse as
sunto foi discutido na nossa reunião de ontem
à noite. O ISS tem uma receita razoável para os
grandes municípios, como, por exemplo, São
Paulo e Rio de Janeiro. Para os médios e peque
nos municípios, o .ISS praticamente é zero, em
termos de receita. As vezes, não compensa o mu
nicípio manter a máquina administrativa para sua
cobrança, porque a despesa é maior do que a
receita. Então, é o tributo, para o município, gene
ricamente falando, irrelevante. Seria uma forma
de não prejudicar os grandes municípios, colo
cando o serviço no imposto acrescido.

É esta, mais ou menos, a posição da Frente
Municipalista relativa ao ISS. Com relação ao im
posto a varejo, também ontem foi muito discutido.
Foi colocado, ontem, o seguinte - pelo menos
é pensamento meu: o município tem o Imposto
Predial e Territorial Urbano, um imposto direto
que o contribuinte paga à prefeitura. O ISS, é
pago pelo profissional liberal, também diretamen
te. E o município não tem aquele imposto indireto,
que o contribuinte paga sem sentir que está pa
gando, como é o caso do [CM. Pegamos o [CM
sem sentir que estamos pagando imposto. Seria
a oportunidade de o município ter também um
imposto indireto. Seria 1%,ou uma alíquota sobre
a venda bruta do comerciante no próprio muni
cípio. Isso fortaleceria a receita, porque sabemos
o que o comércio normalmente é o parâmetro
do desenvolvimento. Desenvolvendo-se a sua ar
recadação o mutuário, subiria. Tanto que o ICM
hoje significa padrão de desenvolvimento. En
quanto aumentar a arrecadação do ICM, sabemos
que não estamos em recessão e o comércio está
se desenvolvendo. É mais ou menos esta a idéia
da Frente.

O SR. PRES[DENTE (Benito Gama) - Não
havendo mais inscritos para questionar, antes de
encerrar a presente reunião gostaria de informar
que esta Subcomissão teve, ontem, uma reunião
com a Comissão de Organização do Estado e
Divisão dos Poderes, a fim de estabelecer, prelimi
narmente, assunto de extrema importância - tão
importante quanto as normas tributárias - refe
rente à competência dos Municípios, dos Estados
e da União. Tivemos uma reunião prévia, ontem,
com todos os Presidentes e Relatores das Comis
sões e Subcomissões, extremamente produtiva.
Continuaremos, na próxima semana, com estas
reuniões. Inclusive talvez até uma reunião plenária
possa ainda ser feita, embora já disponhamos
de boa quantidade de informação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta da Frente Municipalista realmente tem uma
estrutura muito forte e hoje há até uma tendência
muito grande dos Constituintes e da nação brasi
leira no sentido de que se façam reformas profun
das no País. Estamos lutando para isso, tanto
que, como temos aqui neste foro responsabili
dade muito grande, há a unanimidade na Consti
tuinte e na Subcomissão de que não temos a

verdade. Temos responsabilidade, e estamos, evi
dentemente, tratando com a seriedade que o caso
requer, sem emocionalismo, com um debate de
mocrático extremamente saudável. E tenho certe
zade que, com o trabalho que estamos realizando,
todos os Srs. Constituintes, todas as entidades
de classe, enfim, a sociedade brasileira, havere
mos de escrever nesta Constituinte um capítulo
tributário da maior qualificação e importância pa
ra todo o País.

Gostaria de, antes de encerrar a reunião. dizer
que a Frente Municipalista foi a única entidade
que conseguiu tirar uma posição do Relator, que
afirmou que não pode continuar como está a
distribuição de receitas - embora eu conhecesse
pessoalmente a posição de S. Ex"Agradeço aos
senhores por terem aceito o convite. Devo dizer
que o nosso canal de comunicação não se encer
ra no dia 6 de maio, nem no dia 11. Teremos.
além da Constituição, que elaborar a lei comple
mentar, o Código Tributário, leis ordinárias e regu
lamentos. Estamos fazendo tudo para que a nossa
Subcomissão seja permanente. repito, o canal de
comunicação aberto na Subcomissão não'se fe
chará com a promulgação da Constituição. Estará
aberto entre os membros da Constituinte, espe
cialmente da Subcomissão que presido e existirá,
tanto a nível formal quanto a nível informal.

Queria fazer esta colocação a todos os senho
res, para que transmitam aos Prefeitos, aos Depu
tados estaduais, aos Deputados federais. Real
mente somos aqui, hoje, uma Casa com um nível
de debate extremamente saudável e muito impor
tante para todo o País. Muito obrigado.

Está encerrada a reunião. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Vamos
ouvir a exposição de dois ilustres brasileiros convi
dados para colaborar com a Constituinte, os Prol"
Hugo Machado e Orlando Caliman. Gostaria de
iniciar a reunião desta Subcomissão passando
a palavra primeiramente ao Prf. Hugo de Brito
Machado.

O SR. HUGO DE BRITO MACHADO - Sr.
Constituinte Benito Gama, Presidente desta Sub
comissão, Sr. Constituinte Mussa Demes, Vice
Presidente, Srs. Constituintes Expedito Machado
e Fernando Bezerra Coelho, demais eminentes
participantes desta audiência pública, Srs. Consti
tuintes aqui presentes, gostaria de agradecer a
V. EJé6 a oportunidade que me está sendo confe
rida no sentido de tentar oferecer uma contri
buição modesta, é certo, mas a melhor que posso
dar aos trabalhos de elaboração da Carta do nosso
País.

Em primeiro lugar destacaria a importância de
uma elaboração constitucional, exatamente pelo
fato de que nessa elaboração não se questiona
apenas um problema jurídico. Diria até que o pro
blema especificamente jurídico na elaboração de
uma constituição é secundário. Os problemas de
maior conta, de maior relevo são os ditos metaju
ridicos. São problemas de ordem política, socioló
gica, psicológica, filosófica, econômica, como,
aliás, já destacou - e eu tive a satisfação de
ouvi-lo o eminente tributarista baiano Prof. Edval
do Brito. Na verdade, o conhecimento especifica
mente jurídico, sob todos os aspectos, é insufi
ciente para uma elaboração constitucional. E pre
cisamente por isso eu não me atreveria a oferecer

nenhuma sugestão este trabalho se não fosse as
colocações ia de domínio publico no momento
presente pertmentes aos objetivos a serem busca
dos na elaboração constituíconal, especificame
mente no que diz respeito ao Sistema Tributário
Brasileiro.

Todas as vezescom que se pretende empreen
der uma reforma existem duas perguntas funda
mentais a serem respondidas: a pnmeira delas
consiste em saber para que reformar; a segunda,
o que reformar. Quando questionamos para que
reformar, temos de direcionar os objetivos da re
forma. Vou reformar para alguma coisa, para al
cançar algum objetivo. E por que ou que refor
mar? Vou reformar apenas e exclusivamente os
pontos que não estão atualmente colocados de
modo satisfatório. Vou reformar exclusivamente
aqueles dispositivos que não refletem o pensa
mento atual e, portanto, não possibilitam seja al
caçados os objetivos que demarquei quando res
pondi à primeira pergunta.

E certo que a Assembléia Nacional Constituinte
é, por natureza, um órgão soberano e pode, por
tanto, modificar inteiramente a Constituição. Es
pecificamente o capitulo do Sistema Tributáno
pode ser total e radicalmente modificado. A Cons
tituinte não tem nenhum limite jurídico, seus lími
tes são de natureza extrajurídica - como men
cionei - de natureza politica, e econômica, etc.
Não existem, pois, limites legais, jurídicos.

De sorte que a Assembléia Nacional Consti
tuinte pode reformar. se assim o desejar, todos
os dispostivos que tratam do Sistema Tributário
Brasileiro. Entretanto, é preciso que tenhamos
sempre presente, quando cogitamos de reformar
qualquer texto legal, a necessidade de se preservar
um dos valores básicos do Direito, que é o valor
segurança. Todo e qualquer código, toda e qual
quer lei, todo e qualquer dispositivo jurídico tende
a realizar dois valores fundamentais: um é o valor
segurança - para sua convivência em sociedade,
as pessoas precisam gozar de uma certa segu
rança que lhes permita programar a sua conduta,
e viver com uma certa previsão de futuro. E outro
é valor-justiça, que toda reforma busca realizar
muito mais É exatamente buscando a realização
do valor-justiça que se pretende reformar. Refor
ma-se algo porque ele é insatisfatório na realiza
ção do valor-justiça. E toda reforma implica de
certa maneira um prejuízo do valor-segurança,
porque introduz no sistema algo novo, algo desco
nhecido e conseqüentemente algo que induz à
insegurança. Então, exatamente no limite desses
dois valores reside o equilíbrio que deve presidir
toda e qualquer reforma de todo e qualquer regra
mento jurídico, quanto mais em se tratando do
regramento jurídico básico de uma nação, que
é a sua Consntuíçêo Então, ainda especiflcernen
te em relação ao sistema tributário, essa preocu
pação de não modificar apenas pelo gosto rnu
dancista atende ao valor-segurança, numa colo
cação espcificamente relativa ao sistema tribu
tário, que é pertinente à preservação de um bom
nível no relacionamento Fisco-contribuinte. Sabe
mos que a quebra da segurança no regramento
jurídico é dos fatores - não diria o principal 
em maior grau responsável pela insegurança na
relação Fisco-contribuinte e, conseqüentemente,
pela soma relativamente elevada de atritos entre
eles.
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Quero trazer-lhes um dado, talvez já do conhe
cimento da maioria aqui presente, mas que, para
mim, que VIVO estudando Direito Tributáno há
quase 30 anos, é supreendent: cerca de 30% das
súmulas do Tnbunal Federal de Recursos versam
matéria tributária; cerca de 18% dos acórdãos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, em
1985, versaram máteria tributána. Daí V. Ex" po
dem avalir o que stqnffica o valor-segurança nas
relações de tributação como elemento que deva
ser pensado preponderante numa atitude refor
mista. Não podemos de modo nenhum pretender
reformar exclusivamente pelo gosto mudancista.

Um outro ponto que me parece importante
sempre que cogitamos de reforma é uma atitude
cautelosa em relação a certas mudanças que têm
por objetivo implantar em nosso País modelos
que podem até ter tido êxito em outras nações,
mas não são adequados para os objetivos que
queremos alcançar.

Essa minha segunda observação vem muito
a propósito do trabalho apresentado a esta As
sembléia Nacional Constituinte por uma equipe
de professores, mestres em tributação, salvo en
gano chefiada por Fernando Rezende. Examinei
essa proposta e confesso a V. Ex>6 que ela me
deixou seriamente preocupado porque, embora
positiva e elogiável sob alguns aspectos, em rela
ção aos quais, aliás, há uma coincidência em rela
ção ao que estamos a sugerir, ela me parece
ser um segundo passo, um passo adiante naquela
postura que foi adotada em 1965 com a Emenda
n° 18: Uma postura rigorosamente centralista e
antifederação. A pretexto de se realizarem os valo
res federativos, esses valores são aniquilados. Sei
que estou diante de uma postura exclusivamente
política, e que V. Ex>6 seguramente adotarão a
solução politicamente mais adequada para o nos
so País. Mas não posso deixar de mencionar a
inadequação desse ou daquele instrumento para
a realização desse ou daquele objetivo.

Não lhes direi qual o objetivo melhor, mais de
sejável; mas lhes direi - acho que esse é o meu
papel - até que ponto determinado instrumento
é ou não adequado para a consecução de deter
minado objetivo. Em primeiro lugar, o Prof. Fer
nando Rezende não colocou entre os objetivos
da reforma tributária a redução dos desníveis in
ter-regionais. S. S' colocou dois objetivos básicos
para a reforma tributária: o primeiro, a redução
das desigualdades de riqueza, isto é, uma minimi
zação do caráter injusto ou iníquo do sistema
tributário, que, a meu ver, está muito mais no
plano da lei ordinána do que propriamente no
plano da constituição federal; o segundo, o obje
tivo que seria o fortalecimento do federalismo.
Acho que a questão do fortalecimento do federa
lismo está realmente colocada sob alguns aspec
tos na proposta do Prof. Fernando Rezende. Mas
existem outros tantos aspectos colocados na re
dação desses dispositivos que conduzem exata
mente a um efeito contrário ao apontado na sua
justificação.

Por outro lado, pareceu-me - digo isso com
o maior respeito e com as minhas desculpas pela
afirmação talvez ousada - padecer de algumas
defeituações técnicas. Vou mencionar apenas
uma. A redação oferecida pela equipe a que me
referi - tenho informação de que dela participa
inclusive um jurista dos mais notáveis no Brasil,

o Prof. Alcides Jorge Costa - reporta-se a um
imposto que seria o substituto do atual Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias, dizendo que
ele incide sobre bens corpóreos, excluindo-se os
titulos de crédito. Ora, titulo de crédito nunca fOI
bem corpóreo, em lugar nenhum. O titulo de cré
dito é um bem que tem valor representativo, não
valor corpóreo. O valor corpóreo existe num saco
de feijão, num caminhão, num automóvel - um
bem cujo valor seja intrínseco, de sua própria
essêncra, mas não titulo de crédito. Estou, portan
to, apontando apenas uma, mas existem algumas
ímprecrsôes de técnica juridica que defeituam,
data venia, a proposta a que acabo de me referir
Com relação a essas defeituações mecionaria es
pecificamente o art. 1°, item VII, e o art. 2', §
6°.A questão principal ou pelo menos a novidade
que despertou maior mteresse nas drscussões é
exatamente a introdução do Imposto Sobre Valor
Agregado. Daqui a pouco, a próposito da suges
tão que ofereço, reportar-me-e! a esse assunto
e por isso mesmo terei obrigação de justificar
essa solução diferente. Dizia-lhes que, diante da
questão da reforma tributária, o primeiro ponto
consiste em identificar os defeitos do sistema
atual e, em conseqüência da identificação desses
defeitos, fixar os rumos da reforma. Esses defeitos
têm sido insistentemente apontados, e figuram
nos discursos da maioria dos políticos no Brasil,
da maioria das autoridades que lidam na área
fazendária. De sorte que a identificação desses
defeitos não é minha; é hoje do domínio público
no Brasil,

Diz-se que o sistema tributário brasileiro é um
sistema centralista - aí está o primeiro defeito
- e iníquo, porque penaliza o trabalhador, privile
giando de certa forma o rendimento do capital.
Destaco que isto que estou chamando de defeito,
na verdade, segundo a postura de 1965, não era
defeito, mas virtude. Aqueles que implantaram
o sistema tributário da emenda n° 18 queriam
exatamente duas coisas - isso foi dito pelos en
tão Mimstros da área econômica: em primeiro
lugar, centralizar o poder tributário nas mãos da
União Federal e também induzir a concentração
individual de nqueza, porque, segundo declarou
o então Mmistro Mário Henrique Símonsen, não
há como fazer desenvolvimento econômico com
distribuição de renda. Não se pode distribuir rmsé
na para depois se construir riqueza, primeiro há
que se construir riqueza, para depois distribuí-la.
Essa é uma postura dos economistas, e não me
atrevo a entrar nesta análise, porque foge inteira
mente à minha área de estudos.

Mas diria que os Srs, Constituintes entenderam
que é politicamente conveniente utilizar o tributo
como um instrumento redistributivo de renda in
tenndívidual, então nos atreveremos a sugerir al
guns caminhos, alguns instrumentos. Se V. Ex"
entendem que não é conveniente tentar alcançar
este objetivo, basta deixar o sistema como está
hoje, não há nada para ser modificado. Quando
falamos de desconcentração do poder político,
duas observações são cabíveis: A primeira delas
é que não é possível pensar em desconcentração
do-poder político entre unidades governamentais,
vale dizer entre os estados e municípíos, sem pen
sar também no problema das desigualdades eco
nômicas regionais. Quando se fala em descon
centração do poder político, não basta pensar na

desconcentração do poder entre União, Estados
e Municípios. É necessário que se pense também
na desconcentração do poder político dentro da
própria União Federal. Começaria por uma das
colocações que faço, que diz respeito à descon
centração do poder político na própria esfera da
União Federal. .

A medida que coloco à consideração de V.EX'"
atende também aos anseios dos que visualizam
a reforma tributária pela ótica do contribuinte e
buscam um sistem tributário que lhes ofereça
maior grau de segurança do que o oferecido pelo
sistema tributário atualmente em vigor. Repor
to-me, especificamente, ao princípio da anuali
dade tributária No 11 Congresso Brasileiro de Di
reito Tributário, ocorrido em São Paulo, nos dias
2 a 6 de dezembro do ano passado, apresentei
esta propositura, que foi, para satisfação nossa,
aprovada numa sessão de comissão, da qual par
ticipavam cerca de cinquenta congressistas, con
tra apenas dois votos, um do Presidente da Mesa,
que também era autor de proposta pertinente a
essa matéria, e outro de um professor e procu
rador da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro.

Refiro-me ao princípio da anualidade. Este prin
cípio constava da Constituição de 1946, foi abo
lido pela Emenda rr 18, de 1965, reintroduzido
- acho que inadvertidamente, porque não era
desejado - pela Constituição de 1967, e nova
mente abolido pela Constituição de 1969. Em
que consiste o princípio? O princípio da anuali
dade consiste em que a cobrança dos tributos
só deve ser admitIda na medida em que os tribu
tos estejam previstos no Orçamento do Plano.
Muitos, inclusive os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal, confundem anualidade com anterio
ridade da lei tributária. São dois princípios nitida
mente distintos na sua formulação, também, nos
seus objetivos. Acho que o princípio da anualidade
tributária foi muito mal compreendido, foi muito
mal interpretado e, talvez, por isso mesmo, so
mando-se isto a vários fatores, presentes nos go
vernos que dirigiram a nossa Pátna nos últimos
vinte anos, ele foi abolido do sistema jurídico bra
sileiro.

Ora, na medida em que o tributo só pode ser
cobrado se previsto no Orçamento temos fortale
cida a posição do Congresso Nacional, que, repre
sentando o povo, autoriza a cobrança dos tributos
em cada ano, na medida em que dá a sua adesão
ao plano de Governo relativo às despesas que
este pretende realizar naquele ano. Este princípio
é muito diferente do da anterioridade. O que é
princípio da anterioridade? É um princípio segun
do o qual a lei tributária, para ser aplicada no
exercício, precisa haver entrado em vigor antes
do seu início, isto é, até o último dia do exercício
anterior. Mas um tributo que tenha sido criado
em 1943 continua, hoje, atendendo ao princípio
da anterioridade e é até possível que o Congresso
Nacional não concordasse mais com a sua co
brança dele em face das despesas que o Governo
pretenda realizar.

O princípio da anualidade tributária reintroduz
no sistema um fortalecimento do Congresso Na
cional, dando-lhe condições de discutir sobre o
Orçamento com aquela autoridade de quem afir
ma que, se ele não aprovar esse Orçamento, o
Poder Executivo não vai poder cobrar tributo al
gum. Nada melhor das hipóteses, dependendo
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da técnica constitucional adotada, cobraria os tri
butos do ano anterior, do Orçamento anterior,
mas não os tributos daquele Orçamento. Pare
ce-me que esse princípio deve s~r.ad~tado pel~
Constituição brasileira. O Prol. Aureho Pitanga SeI
xas, procurador da Fazenda Nacional a quem me
reportei há pouco, utilizou um arg.~mento ~o~~a

esse princípio. Disse S. Sa. que esse pnnclplo
está ultrapassado na América Latina, :s~ v~rnd?
das Constituições .que tratam de matena tributa
ria". E eu respondo que é verdade", porque tem
se verificado na América Latina a hipeJlr0fia. do
Poder Executivo em todos os países. E precisa
mente por ISSO que o princípio da anualidade caiu,
caducou.

Mas será que é desejável a hipertrofia do Poder
Executivo? Se os Srs. Constituintes acharem que
é desejável, então a minha proposta não te~ ra,~o
de ser, V. Ex's não deverão incluir o principio
da anualidade. Agora, se V. Ex's acharem que,
do ponto de vista político, é conveniente ,:stabe
lecer um mecanismo de controle em rnaos do
Congresso Nacional para que ele possa te~ uma
postura mais altiva diante do Poder Executivo na
discussão dos problemas tributários, seguramen
te eu lhes digo: o princípio da anualidade tributária
é um dos melhores instrumentos de que a Assem
bléia Nacional Constituinte poderá dispor.

Relativamente à formulação desse princípio os
Srs. Constituintes deverão ter apenas um cuidado:
na vigência da Constituição de 1946, como .lhes
disse, o princípio da anualidade estava em Vigor,
constava do art. 143 dessa Constituição. Mas o
Supremo Tribunal Federal, por questões segura
mente de ordem política, interpretou o princípio
da anualidade reduzindo-o simplesmente à ante
rioridade. O Governo Federal havia obtido a insti
tuição de um tributo - aliás, discutia-se se era
um tributo ou não -, um empréstimo compul
sório, que foi questionado por não constar do
Orçamento. Era a Lei rr 4242, de 1964, e o Su
premo Tribunal Federal decidiu que não havia
problema em constar ou não do Orçamento; se
fosse como era, anterior ao início do exercício
fínancelro, era possível a cobrança. Então, o cui
dado a que me reporto reside na redação do prin
cípio. A regra que consubstanciar esse princípio
deverá dizer explicitamente que o tributo só pode
ser cobrado se previsto no Orçamento, ainda que
instituído por lei anterior ao exercício, para, com
isso, afastar qualquer possibilidade de interpre
tação redutiva do alcance desse pnncípio.

Um outro item de nossas sugestões diz respeito
à distribuição de receitas para tentar alcançar o
objetivo da redução dos desniveis interregionais.
Coloco a questão para V.Ex" sem posicionar-me
no plano político. Se V. Ex'" acham que é bom
manter os desníveis, se não vale a pena fazer
nada para reduzi-los podem deixar o Sistema Tri
butário corno está, porque está muito bom, ou
então podem aprovar uma emenda como essa
do Prof. Fernando Rezende, não há nenhum pro
blema. Se V. Ex'" acham que devem caminhar
no sentido da redução dos desníveis regionais,
então acho que o caminho não é a partilha do
poder de tributar. Acho que essa partilha do poder
de tributar deve ser melhorada - mencionarei
isso adiante -, mas ela não é instrumento para
conduzir a esse objetivo. E por que não? É muito

fácil entender. Não adiantaria nada dotar um Mu
nicípio do Interior do Ceará, corno por exemplo
Barra ou Aurora, de todos os tributos do sistema
se ele não tem nada para arrecadar. Um Município
paupérrimo vai cobrar o quê? Não se pode cobrar
renda, porque ninguém tem renda; IPI, porque
lá não há indústria; nem serviço, porque não há
profissional nem empresa prestadora de serviço,
Vai cobrar o quê? Nada. Então, não adianta a
técnica da distribuição de competências tributá
rias, porque a competência tributária pressupõe
existência de riqueza tributável. O uso da descen
tralização por essa via só se prestará para agravar
as desigualdades.

Se V. Ex" acham que devem prosseguir com
um sistema tributário que não tende a minimizar
os desníveis, então, tudo bem. Podem continuar
com o sistema atual. Se acham que esse desnível
deve ser reduzido, então, devem dispensar uma
atenção especial ao sistema de distribuição de
receitas, que deixo como sugestão em duas colo
cações: urna, o que chamei de partIcipação direta,
que prestigia a autonomia mas não resolve o pro
blema das desigualdades; a outra, que é a do
sistema de fundos, já existente na Constituição
atual, mas que deve ser melhorado, principalmen
te para dar ao sistema de fundos, digamos assim,
em primeiro lugar uma expressão mais signifi
cativa, do ponto de vista econômico-financeiro
e, em segundo lugar, uma garantia de um funcio
namento independente do Governo federal, quer
dizer, independente do Poder Executivo federal.

Asolução não é fácil.Confesso que pensei mui
to em torno disso, não apenas agora, mas há
três anos medito em torno disso, porque a minha
dissertação de mestrado no curso da Universi
dade Federal foi sobre o tema de tributação, e
um dos itens enfocados era exatamente este. A
solução que me ocorreu foi a de colocar a admi
nistração da distribuição dos fundos de partici
pação sob a tutela de um órgão especificamente
criado para este fim e sem nenhuma vinculação
com o Governo federal. Este órgão seria com
posto de representantes dos Estados e dos Muni
cípios. Em princípio, cada Estado teria um repre
sentante e os Municípios de cada Estado também
teriam um representante, de sorte que os dois
órgãos teriam um número igual de participantes.
Esses órgãos não teriam tarefas muito dificeis:
iriam, exclusivamente, em primeiro lugar, ques
tionar os mecanismos de redistribuição e, em se
gundo, decidir, com absoluta soberania no plano
administrativo, as questões omissas que viessem
a ser suscitadas pelos interessados. O controle
desse órgão seria exclusivamente jurisdicional, a
que todo e qualquer órgão do Estado está sujeito,
inclusive o próprio Poder Judiciário. Este órgão
seria absolutamente autônomo dentro da Fede
ração.

Sugiro, também, a criação de impostos novos.
Sei que esta sugestão sempre enfrenta uma pri
meira objeção: vamos aumentar a carga tributá
ria? É a pnmeira questão que se coloca quando
se fala em criação de impostos novos. Digo-lhes
que a questão de aumentar ou não a carga tribu
tária não se resolve em termos de constituição,
é uma questão basicamente situada no plano da
lei ordinária, porque depende da questão da fixa
ção das alíquotas dos impostos, e não se pode
pretender uma constituição que desça ao detalhe
de fixar as alíquotas dos impostos. A questão da

carga tributária não é uma questão resolvível no
plano constitucional. Mas digo-lhes que a criação
dos impostos que sugiro tem por fim permitir
ao legislador ordinário um disciplinamento que
conduza o sistema rumo à correção de suas injus
tiças interpessoais, quer dizer, rumo a uma mini
mização dos desníveis ínterpessoais, Mas quero
esclarecer - e o Prof. Rebouças, que está aqui
nos ouvindo, já nos disse isso em uma certa oca
sião em Forteleza - que o tributo não é instru
mento para correção de desniveis sociais entre
pessoas. Evidentemente a ênfase da afirmação
quer significar não que ele propriamente não seja
um instrumento para esse fim, mas que ele sozi
nho não funciona. E o Prof. Rebouças tem abso
luta razão. O tributo é um lado do instrumento,
mas a Despesa Pública é o outro lado indispen
ara que se possa pensar em termos da redistri
buição de renda. Não se faz nunca, em lugar al
gum redistribuição de renda só com tributos. En
tão tem que se utilizaro tributo como instrumento
de captação de receita e a Despesa Pública como
instrumento direcionador no sentido de resolver
as desigualdades interpessoais.

Feita essa observação, que minimiza, digamos
assim, a valia do tributo como instrumento nivela
dor da riqueza, eu diria que, de qualquer forma,
vale a pena tentar pensar na criação de alguns
tributos para se chegar a esse objetivo.

Uma outra objeção freqüente, quando se colo
ca a questão de criação de tributos, tem sido
exatamente a de que iria complicar o sistema,
que já tem muitos impostos. Então cogita-se tam
bém da exclusão de alguns impostos. Eles seriam
substituídos por estes. É muito comum também
se discutir assim: não, esse imposto tem a mesma
base do outro, esse imposto incide sobre o mes
mo fato gerador do outro imposto. É muito impor
tante que distingamos as questões no plano eco
nômico e no plano jurídico. Os tributos dístín
guem-se precisamente no plano jurídico. No pla
no econômico é muito dificil fazer a distinção
entre os tributos Afinalde contas, o que se tributa
é a riqueza. Colhe-se um momento de manifes
tação da riqueza, mas é a riqueza que está sendo
tributada. Então é o direito que, através de deter
minados conceitos, permite a distinção desses
momentos uns dos outros, para permitir a criação
de tributos diferentes. A tendência simplificadora
rumo ao imposto único é absolutamente supe
rada, a chamada teoria do imposto único, que
é uma teoria absolutamente descartada precisa
mente porque se pretende utilizar o tributo como
instrumento de nivelamento interpessoal. Se qui
séssemos que o tributo não funcionasse como
instrumento de redução dos desníveis nem como
instrumento de incentivo a determinadas ativida
des econômicas, então seria muito fácil usar o
tributo único. Restaria tributar só o patrimônio,
não precisava tributar mais nada. Então alcançar
se-ia uma tributação absolutamente neutra do
ponto de vista econômico, que poderia até gerar
níveis de receitas razoáveis.

Mas o ponto fundamental - e quero mencionar
desde logo porque serve de justificação para uma
postura que vou colocar adiante, e que é .objeto
de muita polêmica - é que um bom sístema
tnbutário é aquele que, em primeiro lugar, seja
eficiente no sentido de que produza os recursos
de que o poder público precisa. Em segundo lu-
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gar, ele é um sistema tanto quanto possív~1 indo
lor, isto é, é um sistema no qual o sentído de
sofrimento, de dor do contribuinte é minimizado,
porque o contribuinte é iludido,diria eu, por uma
boa técnica de tributação, que faz com que ele
pague o tributo e não ache ruim. Este é o sistema
tributário ideal e temos de marchar no seu rumo.

Anteontem ou ontem também aqui compare
ceu o Prof.IvesGanda da SilvaMartins,destacado
advogado em São Paulo e professor de Direito
Tributário,que aponta a teoria da imposição tribu
tária como uma das causas da evasão do tributo,
quer dizer,uma das causas da reação que o contri
buinte faz ao pagamento de tributo. Ele aponta
oito razões, mas uma delas é precisamente o sen
timento de que está sendo injustiçado, porque
está pagando muito tributo, achando que não de
veria pagá-lo quando há muita gente sem pagar
tributo, ou pagando menos do que deveria Esse
sentimento deve ser minimizado tanto quanto
possível, para que o sistema tributário possa ser
relativamente indolor e, portanto, um sistema tri
butário que tenda para a eficiência.Esta eficiência
situa-se em dois planos: primeiro, um plano sim
plesmente de cumprimento da lei sem se ques
tionar o problema das fraudes; o outro, situa-se
no campo da vulnerabilidade do sistema nas frau
des. Um sistema tributário que seja vulnerável às
fraudes não é um bom sistema tributário, porque
outro fator de revoltado contribuinte é exatamente
o conhecimento de que os mais audaciosos frau
dam e, portanto, liberam-se, enquanto ele, que
é relativamente tímido, subordina-se à exigência.
Portanto, sofre mais do que o audacioso.

Feitas essas considerações proponho a criação
-e neste ponto a nossa proposta coincide literal
mente com a do Prof. Femando Rezende - de
um imposto sobre o patrimônio líquido das pes
soas físicas.V. Ex-'dirão que isso será uma bitribu
tação, porque essas pessoas físicas já pagam Im
posto de Renda. Imposto de Propriedade de Bens
Imóveis, Imposto de Propriedade de VeículosAu
tomotores, etc. Respondo-lhes que o intuito não
é este. Sei que a colocação desse imposto na
Constituição poderá levar a uma situação desse
dipo, no futuro. Não ignoro essa possibilidade.
Mas, para a nossa felicidade, para a felicidade
do Brasil,os elaboradores da legislação ordinária
brasileira federal serão os mesmos atuais elabora
dores da nossa Constituição. Portanto, na medida
em que eles se conscientizem dos propósitos que
os levaram à inclusão de determinadas normas
nas Constituiçõ, estarão mais capacitados para
disciplinaros desdobramentos dessas normas no
plano de legislação ordinária, de modo a não dis
torcerem esses objetivos.Insisto em que a criação
do Imposto sobre o Patrimônio Uquido das Pes
soas Físicas, que conta ao que sei, particular
mente, com a oposição do nobre Deputado Mus
sa Demes, não tem por objetivo promover uma
dupla tributação, mas a justiça fiscal na medida
em que possibilite alcançar patrimônios não atin
gidos pelo Imposto de Renda e possibilite mini
mizar a vulnerabilidade do sistema, na medida
em que se reconheça que é mais fácil a consta
tação do fato-patrimônio do que a constatação
do fato-renda. Dou-lhes um exemplo: a União Fe
deral, através do Ministério da Fazenda, lançou
tributos, Imposto de Renda, tendo como indica
ção do seu fato gerador de indícios de riqueza,

sinais exteriores de riqueza,para usar a expressão
legal. Entre esses sinais exteriores de riqueza, tal
vez com outra nomenclatura, foram incluídos os
depósitos bancários. Conheço o caso de cidadãos
com patrimônios respeitabilíssimos, banqueiros
de jogo do bicho, que tinham elevados depósitos
na rede bancária, e o Fisco federal fez o levanta
mento desses depósitos, lançou o Imposto de
Renda. Esses cidadãos questionaram. Não sei se
todos, mas tenho a certeza de que alguns ganha
ram no Poder Judiciário, que entendeu que não
era possívelum lançamento baseado apenas num
indício, porque o depósito podia não ser dele,
ele poderia ter depositado e aquele dinheiro estava
na mão dele transitoriamente, etc. E o patrimônio
também era apenas um indício da ocorrência da
renda, mas não era a prova do fato-renda e, por
tanto, essa tentativa resultou inútil.

Ora, se o imposto for sobre o patrimônio, nin
guém vai discutir a sua origem.

Venha de onde vier, caia de onde tenha caído.
É patrimônio? É. Então, é tributável. A consta
tação do fato-patrimônio é incrivelmente mais fá
cil do aue a constatação do fato-renda.

Por outro lado, é muito comum e freqüente
- V. Ex" sabem disso melhor do que eu - a
ocorrência de anistias relativamente a Imposto
de Renda. Agora em dezembro houve uma em
que o Govemo permitiu, mediante pagamento
de três por cento, a inclusão de todos os bens
não declarados anteriormente. Evidentemente
não me estou referindo a pessoas que tenham
uma casinha que construíram, ou um pequeno
comércio. Estou-me referindo aos grandes patri
mônios, que são formados à margem da lei e
legalizados nessas oportunidades. E daí para fren
te eles ficam fagueiros, sem nenhum ônus, numa
situação de tremenda injustiçaem relação a quem
forma o seu patrimônio pagando renda. Alguém
me dirá que este imposto vaialcançar de qualquer
modo quem construiu o seu patrimônio pagando
imposto de renda e quem construiu o seu patri
mônio, representado em imóveis, e está pagando
Imposto Territoriale Predial sobre esses imóveis.
O mecanismo de correção é simples, basta que
se admita a dedução do Imposto Sobre o Patri
mônio Uquido das Pessoas Físicas, permita-se
a dedução daquilo que tenha sido efetivamente
pago a título de imposto sobre a propriedade pre
dial e territorial e talvez até - quem sabe? 
a título de imposto sobre a renda, dependendo
de um nivelamento de alíquotas que pode ser
ajustado perfeitamente, porque a verdadeira finali
dade do Imposto sobre o Patrimônio é tributar
os patrimônios improdutivos. São improdutivos
de fato ou são produtivos de fato mas impro
dutivos de direito. Farei a distinção: o patrimônio
é improdutivo de fato quando ele realmente é
improdutivo.O patrímôruo é improdutivo de direi
to quando ele gera a renda oculta, não tributada.

Ora, se o cidadão pretende pagar corretamente
o seu Imposto de Renda, ele não terá nenhum
prejuízo. Mas o cidadão que pretende ter patri
mônio não pretende pagar Imposto de Renda,
este vai ser apanhado, porque o imposto sobre
o patrimônio funciona exatamente como um ins
trumento complementar do Imposto de Renda.

Quero dizer a V. ~, sem falsa modéstia, que
iniciei o estudo dessa questão da tributação do
patrimônio há cerca de três anos, quando prepa-

rava a minha dissertação de mestrado e tive a
oportunidade de pesquisar todos os livros que
pude encontrar escritos em português, espanhol,
alguma coisa em francês - que leio muito mal,
mas consegui a ajuda de pessoas que me ajuda
ram a traduzir. Cheguei à conclusão de que a
doutrina mundial é, não diria unânime, mas pre
dominantemente favorável à tributação do patri
mônio como instrumento complementar do Im
posto de Renda.

Não vou tomar mais tempo de V.Ex"' repetindo
essa doutrina, mas se alguém quiser, por curiosi
dade - os autores estão referenciados - poderá
ler o trabalho que entreguei à Subcomissão, onde
arrolo os argumentos favoráveis, os argumentos
contrários e faço a crítica a esses argumentos.

Proponho também a criação do Imposto Sobre
Uso e Consumo de Bens e Serviços Suntuários.
Alguém vai dizer-me que se trata de um imposto
de comunista e que se estou propondo esse im
posto sou comunista. Quero colocar aqui o pro
blema ideológico de propósito, para mostrar exa
tamente que há muitos anos, no exterior, e até
no Brasil, já é tranqúila a compreensão de que
o tributo é o melhor, se não o único instrumento
de defesa da economia de hvre Inícratíva. Nas
economias estatizadas o tributo é instrumento de
menor importância. Tributo entendido nos termos
em que ele é conceituado no Mundo Ocidental.
O tributo na economia socialista tem um outro
significado. Mas o tributo, como é para nós, na
economia socialista não tem absolutamente signi
ficação. Na economia de livre iniciativa o tributo
é o melhor, se não o único instrumento de defesa
dessa economia, porque é precisamente através
dele que o Estado, sem impedir o exercício da
liberdade econômica, retira dos que a exercitam
os meios suficientes para atender aos reclamos
da população de menor capacidade econômica,
a população economicamente carente.

O Professor A1iomar Baleeiro, num livropubli
cado em 1955,jáafirmavaque o tributo é a grande
arma contra a revolução sangrenta, o grande ins
trumento de realização das tranformações sociaís
sem violência.

Há poucos dias ouvi do Superintendente da
Receita Federal, no Ceará, Dr. Dario, uma expres
são que seguramente talvez não seja dele, mas
muito apropriada: "O tributo é a expressão mone
tária da cidadania".

Então, quem é cidadão tem de pagar para que
o Estado garanta-lhe o status de cidadão: a sua
liberdade, o direito de exercitar a sua liberdade,
o direito de usufruir o patrimônio de que dispõe.
Em relação ao Imposto Sobre Uso e Consumo
de Bens e Serviços Suntuários não diria que esse
seja um tributo de grande valiaorçamentária. Tal
vez não seja um tributo de grande expressão na
receita tributária, mas é uma oportunidade de al
cançar, de modo absolutamente indolor, fatos sig
nificativosde capacidade contributiva, de expres
sãomegáveI.

Um amigo, advogado em São Paulo, disse-me
há poucos dias que se tinha desligado de um
determinado clube, porque não agüentava a des
pesa quando lá ia para uma noitada. Perguntei-lhe
se era tão cara a noitada nesse clube e ele me
respondeu que, em 1983, se um casal alipassasse
uma noite gastava em tomo do que hoje seriam
quinze mil cruzados. Oh, meu Deus do céu! Será
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que a freqúêncía a esse clube não é um excelen
tíssimo fato signo presuntivo de capacidade con
tributiva, que vai permitir a cobrança de tributo
absolutamente indolor? Porque quem gasta quin
ze, vai gastar dezesseis, sem reclamar coisa algu
ma. Quem se hospeda num hotel de cinco estre
las, tranqúílamente não vai reclamar a inclusão
de mais 5%, ou 2%, no peço da diária ou dos
serviços. Quem consome caviar e uísque estran
geiros não vai reclamar coisa alguma porque tem
alguma coisa a mais sobre o preço dessas merca
dorias. Quem viaja pela Transbrasil, ou Varig,nu
ma primeira classe, e paga 30% a mais no preço
da passagem, para ter direito a tomar um vinho
ou um uísque de melhor qualidade e um serviço
melhor, seguramente não vai ficar revoltado em
pagar mais alguns por cento sobre aquilo, que
seja um tributo repousante sobre um fato signo
e presuntivo de capacidade contributiva exube
rantemente demonstrado incontestável.

Concordo com aqueles que disserem que esse
tributo é de difícil arrecadação. Mas já prevendo
essa dificuldade imaginei uma f6rmula, que seria
exatamente a de atribuir 50% da receita desse
imposto aos Estados e Municípios - 25% para
os estados e 25% para os municípios - e colocar
a cobrança desse tnbuto fundada basicamente
no ato de conceder o alvará de funcionamento
aos diversos estabelecimentos. Sempre que al
guém quisesse estabelecer qualquer atividade de
prestação de servíços, seja comercial seja de
transporte, a Prefeitura Municipal classificaria o
estabelecimento e diria se ele estava, ou não, em
condições de suportar o Imposto Sobre Uso e
Consumo de Bens e Serviços Suntuários. E esse
imposto seria cobrado exatamente em função
desse fato de natureza econômica, que evidencia
a elevada capacidade contributiva.

Destaco que Co fato que ensejaria a cobrança
do tributo não seria identificado apenas pela quali
dade intrinseca dos bens. É claro que existem
bens que nunca são consumidos por pessoas
pobres, a não ser em condições muito eventuais,
que não vêm ao caso. Mas existem bens que
podem ser consumidos por pessoas pobres, por
pessoas de renda média e por pessoas ricas. Aí,
o consumo distingue-se pelo local ou pelas cir
cunstâncias em que ele ocorreu. Quem beve uma
Coca-Cola numa boate de luxo, ou num hotel
de cinco estrelas, tem de pagar, porque consumiu
a Coca-Cola. A Coca-Cola pode ser consumida
por uma pessoa pobre, numa lanchonete da es
quina. Mas aí o que vai ensejar o acréscimo não
é a mercadoria em si mesmo - Coca-Cola 
mas a circunstância em que ela foi consumida.
Alguém poderá insistir em que é muito difícilfazer
isso. Concordo que é difícil, mas não existe nada
mais fácil. Não é tão difícil elaborar uma consti
tuição? V.Ex'" não estão lançados nessa tarefa?

É preciso que tenhamos um pouco de criativi
dade, para sairmos de ICM, IPI e NA Temos de
criar alguma coisa. Temos de pensar em alguma
coisa nova. Como lhes disse, não acredito que
esse deva ser um imposto de larga expressão
no Orçamento. Mas acredito que ele deve ter algu
ma expressão, pelo menos, no necessário, para
permitir uma relativa redução de alíquotas do Im
posto de Renda sobre o salário. Isso não se justi
fica, obviamente. Assisti à palestra do Prof' Quinta
nilha e fiquei mais ou menos estarrecido com

algumas colocações que S. S' fez. Algumas delas
levaram-me a descrer inteiramente do Congresso
Nacional, das leis. Não precisa existir lei.Para que
lei? Ele decide tudo com base no interesse co
mum, na impossibilidade de se contrastar o inte
resse público, com o individual. Toda vez em que
estiver presente o interesse público, ele resolve
para aquele lado, contra o interesse individual.
Ele resolve sempre assim. Então não se precisa
de lei. Para que lei? Pode fechar o Congresso.
Para que o Congresso? Não há necessidade.

Evidentemente, a existência das normas jurídí
cas - repito o que disse no início - atende
ao valor-segurança, para nos permitir planejar
nossa vida com uma relativa tranquilidade. O Di
reito tende a realizar esse valor.

Refiro-me, finalmente, à criação do Imposto so
bre Doações e Heranças.

Alguém também poderá dizer que não é justo
tributar doações e heranças Acho que é justo,
porque o que considero extremamente injusto é
um cidadão formar um patrimônio, trabalhando,
suando a camisa e tendo de pagar imposto e
o outro ganhar de herança e não pagar nada.
Então, o cidadão que herdou não paga um centa
vo? Poderão responder-me que o que ganhou,
o que formou o patrimônio pagou Imposto de
Renda. Mas quem formou um patrimônio e está
usando parte do seu dinheiro para pagar um servi
ço, também formou um patrimônio pagando o
Imposto de Renda. E quando ele transmite esse
patrimônio para alguém remunerando-o, ele vai
novamente pagar Imposto de Renda. Agora, se
ele transmite um bem gratuitamente, a título de
doação ou de herança, não vai pagar nada. Contu
do, eu acho que deve pagar. Mas também não
me refiro à herança de uma casa que o cidadão
vai usar para morar, ou até um conjunto de aparta
mentos, enfim, eu não me refiro à herança dos
bens necessários para uma vida relativamente
digna. Não é a isso que me refiro. Refiro-me às
grandes heranças que seriam suficientes para
abastecer a população de um município que pas
saria a viverrelativamente bem com aquela heran
ça. Então acho que essas heranças devam sofrer
tributação no momento em que se transferem
de uma pessoa para a outra.

Defendo, portanto, a tributação das heranças
e lhes digo que, em grande parte dos países em
desenvolvimento ou desenvolvidos, as heranças
já são tributadas.

Também sobre a justificação desse imposto
tive oportunidade de relacionar a doutrina pr6 e
contra e analisar essa doutrina, tirando conclu
sões a respeito.

Falemos, agora, sobre a questão que talvez seja
a mais polêmica de todas a serem avaliadas pelos
Srs. Constituintes: o IPI e o ICM. Como trabalhar
esse sistema? Devemos ou não alterá-lo? Como
alterá-lo? O que fazer com o ICMe com o IPI?

A proposta do Prof' Femando Rezende é de
fusão desses dois impostos e mais o Imposto
Sobre Serviços. Ostrês constituiriam um imposto
de valor agregado que possibilitaria a eliminação
dos seus três antecessores. Esse imposto a que
se refere S. S', não exatamente na formulação
que está, é óbvio, foi implantado na França em
1954.

Cesário Cocclaní, num trabalho de muita pro
fundidade, analisa o Imposto sobre Valor Agre-

gado e demonstra - conclusão a que chegamos
da leitura do seu tratado - exatamente que o
objetivo fundamental do NA não foi outro que
não a integração da Comunidade Européia, exclu
sivamente. E países de cutura bem posta, bem
consolidada como a lnglaterra, por exemplo, não
o adotaram. A Inglaterra não o adotou, pelo me
nos até um certo tempo. Não posso afirmar se
hoje já não existe, porque a literatura de que dispo
nho não é nova, não é atual. Essas coisas aconte
cem com muita rapidez e eu não posso garantir
que na Inglaterra isso não exista hoje, mas acho
que não existe.

Nos Estados Unidos da América do Norte tam
bém não existe. O único argumento em defesa
da técnica da náo-curnulatívídade desse imposto,
como é o nosso ICM, é o de que ele permite
o dimensionamento da carga tributária, possibi
litando um tratamento neutro, isto é, um trata
mento não discriminatório em relação a esse ou
àquele fator.

Concordo, sob reserva, que ele é um instru
mento neutro, apenas no sentido de que para
ele é indiferente o número de operações realiza
das com a mercadoria. Só nesse aspecto. Em
diversos outros aspectos econômicos ele não tem
absolutamente nada de neutro. Ele é um tributo
que penaliza o fator trabalho. Por quê? Ora, ele
incide precisamente sobre o valor agregado. E
o que é que agrega valor aos bens? É o trabalho.
Então o Imposto Sobre o Valor Agregado é um
imposto que penaliza o fator trabalho. Ora, se
eu estou discutindo uma reforma tendente a resol
ver, pelo menos em parte, esse objetivo de tomar
o sistema tributário mais justo, como vou pena
lizar o fator trabalho numa reforma onde eu pre
tenda alcançar esse objetivo? Eu, pessoalmente,
considero essa questão de menor importância.
Faço uma afirmação que pode parecer muito ra
dicai, mas quanto mais estudo esta matéria mais
discreio dos efeitos econômicos da tributação;
quer dizer, menos eu acredito na tributação como
instrumento de manipulação da economia, a não
ser em casos assim bem específicos. É claro que
certos impostos são usados e produzem efeitos
imediatos quando gravam fatos diretamente,
quando são direcionados diretamente para deter
minados fatos como, por exemplo, importação
ou exportação. É óbvio que, na medida em que
eu aumento o Imposto de Importação dificulto
entrada dos bens; na medida em que libero as
exportações dou competitividade aos bens, por
que são impostos que incidem diretamente sobre
determinadas operações. Acho discutivel dizer-se
que o NA é discrírnínetôrlo nesse ou naquele sen
tido, como é discutível a própria classificação dos
impostos em diretos e indiretos.

o Prof. Quintanilha nos demonstrou - e não
é novidade - situações em que o Imposto de
Renda é indireto. Basta qualquer um de nós irmos
ao dentista ou ao médico e, na hora de pagarmos,
recebermos aquela proposta: se o senhor quer
recibo é tanto, se não, é menos. Ora, o que é
isso se não a transferência do Imposto de Renda,
que é classicamente um imposto direto? É 6bvio
que os impostos podem ser diretos ou indiretos
na medida das circunstâncias em que eles se
situam. Não há regra que me permita classificar
se um imposto é direto, vai sempre acontecer
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assim, ou, então, se ele é indireto, vai sempre
acontecer assado. Não há condição alguma de
se preestabelecer esses efeitos.

Já em 1958 Paul Ugon publicou um livro no
Brasil- aliás, não publicou, ele foitraduzido para
o português, creio que pelo Prof. Rubens Gomes
de Souza, não tenho certeza - cuja leitura me
impressionou profundamente. Dele tireia conclu
são de que o uso do tributo para produzir determi
nado efeito é tremendamente problemático. Uma
pessoa tributa um produto industrializado par ini
bir o consumo. Aí o industrial pode, como diz
o Prof. Quintanilha, administrar os salários e ter
um jeitinho de reduzi-los.Então, ele reduz os salá
rios e não aumenta o preço, porque o mercado
não está permitindo o aumento de preços. Quer
dizer, isso produziu um efeito exatamente con
trário àquele que se pretendia alcançar.

Sou muito desconfiado em relação ao milagre
que seria o efeito econômico do uso de determi
nado instrumento tributário. Não quero, em abso
luto, negar essa utilidade.Acho apenas que deve
mos examinar a afirmação de certos efeitos com
alguma cautela, porque, muitas vezes, o efeito
programado para a instituição de determinado
tributo ou majoração e redução não acontece co
mo o previsto.

Ainda sobre a não-cumulatividade do ICM eu
lhes diria que estou absolutamente convencido
de que o imposto não-cumulativo, ao contrário
do que foi dito pelo Professor Bulhões, quando
defendeu a Emenda n° 18, é um instrumento para
a prática de fraudes. Na medida em que um co
merciante se estabelece, ele está recebendo do
Poder Público uma credencial para checar contra
o Poder Público.

No Ceará temos indicações de alguns casos
desse tipo. E posso afirmar que se não houver
uma modificação do sistema eles vão aumentar.
Na medida em que o contribuinte tomar conheci
mento das possibilidades de que dispõe para frau
dar o imposto não-cumulativo ele vai passar a
usar, cada vez em escala mais larga, esse instru
mento de fraude contra o fisco.

V.Ex"" poderão dizer que só precisamos apare
lhar o fisco para reprimir as fraudes. Em primeiro
lugar, um sistema que enseja fraude e requisita
uma repressão já, por si SÓ, não é um bom siste
ma. A repressão é sempre problemática, nem
sempre é possível ser efetuada. Por outro lado,
vou mencionar alguns casos em que é absoluta
mente impossível, no plano jurídico, coibir a frau-.
de, porque ela é o que chamamos de fraude indi
reta, fraude aos objetivos da lei, mas não à lei.
A lei não é desrespeitada, seus objetivos é que
são violados.

Dar-lhes-eí alguns exemplos e gostaria que V.
Ex"os entendessem como ficção porque não que
ro imputar comportamentos desse tipo a quem
quer que seja. Existem casos concretos, mas os
exemplos que vou mencionar são fíctícíos.

Uma indústria que explora a castanha-de-caju,
antes colocava corretores para comprarem casta
nha-de-caju no interior do Estado. Com a institui
ção do regime não cumulativo, depois que o em
presário passou a entender o sistema, ao invés
de mandar o corretor comprar a castanha no inte
rior manda o corretor constituir uma pequena
firma no interior, de preferência uma sociedade
comercial, que vai comprar a castanha lá pelo
I

preço mais baixo possível. Evidentemente, ele vai
vender essa castanha para a firma industriallocali
zada na capital pelo valor mais alto possível, por
que essa venda pelo valor mais alto possível é
fictícia. A venda é real, a castanha existe, mas
o preço é fixado por ele próprio. Ele é o dono,
controla a pequena firma lá do interior e a casta
nha vem para ele. Então, com isso, ele vaisonegar
Imposto de Renda, porque vai fabricar custo in
dustnal, e vai-se creditar de ICM, porque vem de
lá um crédito dessa empresa.

Alguém dirá: mas em relação ao ICM não é
problema, porque a pequena empresa do interior
vai ter de pagar o ICM. Só que não paga! Depois
de seis meses, um ou dois anos, quando a Secre
taria da Fazenda constata que aquele contribuinte
não está pagando e manda lá a fiscalização, ele
explode, não existe mais. Alguns mais audaciosos
resistem, deixam que o fiscal lavre o auto de infra
ção e discutem, levam dez anos discutindo o auto
de infração e, no final, perdem. Aívem a execução.
Para penhorar o quê? Eles não possuem nada!
A castanha é comprada com o dinheiro do indus
trial da castanha. Ele não tem patrimônio algum,
tem um armazém alugado. Não tem nada, nem
um centavo de patrimônio, coisa alguma. Então
vai pagar o quê? Não vai pagar nada! E o Tesouro
Público - permita-me uma expressão grosseira
- "entrou pelo cano".

Como coibir essa fraude? No plano jurídico não
vejo meio de coibi-Ia.Impedir a inscrição ou exigir
prova de idoneidade patrimonial para poder per
miti-Ia?Não há como, seria ferir um direito indivi
dual. Todo cidadão tem direito de se inscrever
como comerciante. Então não há solução. Co
nheço um caso concreto no ramo de madeira,
em que a coisa é muito mais gritante. O cidadão
que tenha uma índústna, uma serraria ou uma
fábrica de móveis numa capital qualquer do Nor
deste compra madeira em toras do interior do
Maranhão ou do interior do Pará ou do interior
do Amazonas, madeira cujo custo na fonte é abso
lutamente irrisório e o valor agregado é o frete.
Só que, no momento em que ele põe os seus
prepostos para criarem aquele firmazinha lá no
interior do Amazonas, do Pará ou do Maranhão,
o vendedor nessa pequena firma vai vender a
madeira para a indústria de madeira pelo valor
SIF lá no destino e, conseqüentemente, vai calcu
lar o ICM na nota sobre esse total.Só que também
não vai pagar um centavo.

Um amigo, advogado em Manaus disse-me 
ao conversarmos a respeito da possibilidade de
o Fisco coibir esses comportamentos que existem
cidades em que se leva três dias para chegar
lá, de barco, não havendo outra via de acesso.
Como o fiscalvai inspecionar essa firma instalada
numa cidade distante três dias andando de barco,
sujeito a pegar impaludismo e outras doenças?
Elas não são fiscalizadas. No plano jurídico não
há como evitar esse tipo de fraude. Diria que o
sistema da não cumulatívidade é tremendamente
aberto a esse tipo de fraude. Alguém poderá dizer
que o sistema não cumulativo tem uma grande
vantagem no plano da economia. Nunca encon
trei até hoje quem me desse a resposta de qual
é essa vantagem. Não encontrei até hoje nenhu
ma resposta satisfatória para essa pergunta.

Dir-se-ia: mas não vai onerar muito. Se for o
imposto cumulativo vai onerar, a mercadoria vai

circular por várias operações, vai onerar muito
e sendo não cumulativo não haverá esse ônus!
Isso é tolice. Por quê? Falei-lhe de início que o
bom sistema tributário é aquele que consegue
fazer cobrar o tributo de modo indolor. Pois muito
bem. Pergunto a V. Ex" quem dentre nós que.
ao comprar uma geladeira ou um bem de uso
qualquer, não se sente penalizado quando vê na
nota fiscal 17%, 18% etc. de ICM? E aí calculamos
e vemos que estamos dando para o Estado mil
cruzados só porque compramos uma geladeiral

Ora, o imposto cumultativo mascara isso. Pode
mos até ver valor algum na nota, porque não
se é obrigado a destacá-lo. Não tendo crédito,
não há necessidade disso. Ou se o cidadão quiser
saber qual a alíquota do ICM e for informado de
que é 5%, ele não vai sentir que houve imposto
nas operações anteriores.

Esse argumento não é meu, é do Cesário Coe
cíaníem livropublicado há muito tempo na Euro
pa. É um argumento que hoje tem divulgação
universal.

Finalmente, a respeito da não-cumulatividade
dír-lhes-ia que o imposto cumulativo implica co
brar mais imposto da agricultura, que não tem
crédito. No Brasil já se andou tentando algum
remendo no sentido de dar crédito simbólico à
agricultura, mas, de qualquer maneira, o sistema
em si penaliza a agricultura, porque não tem cré
dito e é quem mais agrega valor. Em segundo
lugar, está a indústria porque é quem mais agrega
valor e, em último lugar, fica o comércio como
beneficiário da não-cumulatividade. Ora, todo
mundo que, de algum modo, se ligou a alguma
atividade empresarial ou governamental ligada à
empresa, sabe que o primeiro merecedor de estí
mulo é a agricultura; em segundo lugar, a indús
tria, e, em último, o comércio. Não conheço ne
nhuma lei de incentivo ao comércio, porque é
uma atividade de desenvolvimento e desempenho
muito mais fácil.Pois o ICM não-cumulativo bene
ficia o comércio, porque é quem menos agrega
valor, penaliza a indústria e mais severamente a
agricultura, porque agregam valores.

Ora, se a atividade de agregação é digna de
estímulo, acho um contra-senso um sistema em
que esse estímulo venha pelo avesso.

Concluindo, diria que o controle do imposto
é tremendamente problemático, sobretudo por
que, nos países da Europa onde ele foi implan
tado, não tínhamos uma federação, tínhamos es
tados unitários e o tributo era federal. O nosso
IPI nunca gerou problemas em relação à não-cu
mulatividade, primeiro porque é um tributo fede
ral, segundo porque é um tributo cujo universo
de contribuintes é bem menor - os industriais.
Nos Estados Unidos, o imposto é cumulativo so
bre vendas. Não existe a não-cumulatívídade,
Agora, é claro que existem várias técnicas. Em
resumo, uma delas é o tributo só dos industriais
ou grossistas. A outra técnica é o tributo só dos
varejistas. E a não-cumulatividade é uma tentativa
de acasalamento dessas duas técnicas.

No Brasil nós não precisamos de um imposto
neutro. Por quê? Porque usamos um sistema tri
butário discriminatório. Existe uma tributação vio
lenta na importação, existe uma exoneração na
exportação, existem estímulos no plano interno,
mas eu não vejo por que se apontar como venta-

,,
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gem do ICMser ele um imposto neutro. Por quê?
O imposto neutro é vantajoso num sistema onde
se pretende que todos os outros não o sejam.

Como medidas complementares sugerimos a
extinção de alguns impostos, especificamente os
chamados únicos: Imposto Único sobre Minerais,
Imposto único sobre Combustíveis etc. Acho que
esses impostos devem ser eliminados para o alar
gamento do campo de incidência do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias que, a meu ver,
deve continuar apenas com a exclusão da não-cu
mulatividade. Ele deverá passar a ser um imposto
cumulativo, como era antes de 1965.

O Constituinte Mussa Demes chamou-me a
atenção para o fato de que isso seria um passo
atrás, um retrocesso e disse que o retrocesso ge
ralmente é difícil. Dir-lhes-íaque é realmente um
retrocesso, no sentido de anular a tendência cen
tralista instalada em 1965. É realmente. Se nós
pretendemos um sistema tributário autoritário e
centralista, então vamos deixar a não-cumulatí
vidade. Agora, se pretendemos um sistema tribu
tário onde se possa assegurar aos Estados, maior
autonomia, inclusive legislativa,aí temos de aban
donar o sistema da não-cumulatividade, porque
ele é um sistema tão complicado que exigiu que
se colocasse na Constituição Federal uma regra,
disciplinando a concessão de isenções e o con
trole dessas isenções através de um organismo
nacional, que é o CONFAZ,porque a não-cumula
tividade é absolutamente problemática; enseja
fraude e atrito entre o fisco e o contribuinte. Se
V.Ex" se derem ao trabalho de pesquisar a juris
prudência do Supremo Tribunal Federal encon
trarão um número relativamente farto de acór
dãos, versando questões específicas de não-cu
mulatividade do ICM. Não vejo porque alimentar
o já assoberbado corredor do Poder Judiciário
com processos que podem ser evitados. Acho
que a reinstituição do regime de cumulatividade
atende aos objetivos de autonomia dos Estados,
fortalecendo a Federação; atende ao objetivo de
simplificação do sistema, permitindo um controle
absolutamente mais fácil do que o controle da
não-cumulativídade, e, se aceitarem o efeito eco
nômico, diria que ele permite evitar a discrimi
nação que o Imposto sobre o Valor Agregado
implica sobre o trabalho.

Para concluir, coloco a questão da competência
tributária residual. Na Constituição atualmente em
vigor a competência tributária residual é privativa
da União Federal. Será que a competência resi
dual deve permanecer com a União Federal? Pa
rece-me que não, porque a competência tributária
residual, segundo as técnicas mais avançadas de
elaboração de sistemas tributários, deve atender
precisamente à necessidade de tributar determi
nados fatos que não são relevantes no plano na
cional, mas podem ter relevância no plano local,
como, por exemplo, a exploração de uma estância
hidromineral. E perfeitamente possível que, num
determinado Município, se constate, um fato que
possa ensejar a cobrança de O um imposto e
que não tenha relevância alguma no plano nacio
nal. Portanto, o Congresso Nacional não terá inte
resse, o Poder Executivo não tomará iniciativa
de lei, criando um imposto sobre esse fato, porque
ele ensejará uma arrecadação muito pequena 
esse fato existe e está localizado em um ou poucos

Mumcípios. Então, acho que a competência tríbu
tána residual deve ser atribuída aos Municípios
precisamente para que eles, no uso dessa compe
tência, tributem fatos que configurem peculiari
dades locais e que não tenham relevância no pla
no nacional. O Prof. Rebouças, nobre Constituinte
que nos honra com a sua presença, advertiu-me,
dizendo que pode surgir um fato de relevância
nacional que não está previsto no Sistema. E eu
lhe respondi que se isto ocorrer não acho muito
provável estaremos diante de uma mudança na
conjuntura econômica nacional de tal ordem que
justificará, talvez, uma reforma da Constituição
para atribuir à União Federal ou aos Estados com
petência para cobrar este tributo. Também, não
devemos ter medo das reformas constitucionais.
De modo que defendo a instituição da compe
tência tributária residual como algo privativo dos
municípios.

Peço desculpas a V. EX"', pois vejo que me
alonguei excessivamente, mas fui movido exclusi
vamente pelo desejo de oferecer uma contribuí
ção, modesta, embora fosse a melhor que lhes
podia oferecer.

Muito obrigado. (palmas).

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes)-Aexpo
sição do Prof. Hugo Machado não me surpreende.
Conheço-o há cerca de vinte anos e sei realmente
da sua qualificação profissional, estudioso que
sempre foi do Direito Tributário, como contador,
advogado, juiz federal, depois como Procurador
da República e novamente como juiz federal. S.
Sa., ao longo de sua vida, sempre pesquisou e
estudou essa matéria, de forma que não teme,
inclusive, vir a este plenáno fazer colocações que
podem parecer alguns, como a princípio me pare
ceu, o retomo ao Imposto de Consignações, co
mo uma volta ao passado. Mas após ouvi-lo já
me assaltam quanto à efetiva conveniência de
se manter o Imposto sobre ValorAgregado. Para
benizo-o por sua exposição, e vou, agora, passar
a palavra ao professor Orlando Caliman, a fim
de que S. Sa. também manifeste o seu pensa
mento a respeito das transformações pelas quais
O sistema deve passar. Após a exposição do pro
fessor Caliman teremos oportunidade de apre
sentar aos dois expositores as nossas dúvidas para
serem dínrnídas,

O SR. ORLANDOCAUMAN - Exrrr' Sr. Consti
tuinte, Vice-Presidente Mussa Demes, demais
constituintes presentes, antes de tudo gostaria de
agradecer esta oportunidade de estar aqui pre
sente e contribuir, embora de forma modesta,
para esta discussão que afeta diretamente a todos
nós, enquanto cidadão e como responsáveis pela
administração pública.

Antes de tudo devo dizer que a minha visão
está envíesada sob o ponto de vista econômico,
uma vez que a minha formação é de economista.
Acho a contribuição que do Prof. Hugo é extrema
mente importante do ponto de vista jurídico, e
muita coisa aqui colocada praticamente espelha
os trabalhos desenvolvidos pela equipe de Fer
nando Rezende, de cujo fases intermediárias, tive
inclusive oportunidade de participar. Participei das
discussões a nível de Estado, diretamente com
alguns membros da equipe, ou mesmo através
de grupos de estudos a nível do próprio Estado
do Espírito Santo. Antes de entrarmos, especifica
mente, em propostas ou a1temativas, gostaria de

fazer um pequeno retrospecto da questão do fede
ralismo fiscal no Brasil, com seus problemas
atuais, para depois, então, a partir desse pequeno
diagnóstico dessa realidade, tentar propor ou bali
zar algumas linhas para esta reforma que, do meu
ponto de vista, seria necessária e, até certo ponto,
fundamental no sistema vigente.

O que se tem observado, principalmente a partir
da reforma tributária de 1966, 1967 é uma cres
cente descaracterização do que estaria embutido
no conceito de federalismo fiscal, ou seja, o de
uma distribuição mais equilibrada das forças que
integram o conjunto dos membros da Federação:

A hegemonia absoluta da União, enquanto ins
trumento de desenvolvimento, em detrimento dos
Estados e Municípios, transformou estes últimos
em meros espectadores ou, em linguagem mais
direta, em pedintes sujeitos às intempéries do hu
mor do poder central.

Sem dúvida alguma o centralismo fiscal fínan
ceiro, talvez tenha sido o maior responsável pelos
desequilíbrios entre os níveis de govemo. No en
tanto, não podemos perder de vista que por detrás
desse mecanismo centralizador, forjou-se, ou até
se presumiu, uma incapacidade técnica, adminis
trativa, política e institucional, ou, em termos mais
simples, até gerencial dos Estados e Municípios,
daí justificando-se intervenções até absurdas com
posições de critérios e técnicas condizentes ape
nas aos padrões da União, mas que nada tinham
a ver com as realidades múltiplas das diversas
unidades da Federação. Acrescem-se a isto sujei
ções políticas, nem diríamos dependência; que
subjugam as unidades da Federação ao desem
penho das suas funções atavés, muitas vezes, do
clientelismo politico.

Se de um lado a centralização financeira atre
lada à dependência político-administrativa e técni
ca configurou a supremacia absoluta da União;
por outro, a configuração da distribuição de en
cargos também fortaleceu a União, enquanto exe
cutora exclusiva, perfilando os Estados e Municí
pios apenas com atribuições concorrentes, às ve
zes até superpostas e restritas a determinadas
áreas e, muitas vezes, na área social. Como resul
tado disto observa-se uma superposição de
ações, indefinições de atribuições e conseqüente
desperdício de recursos públicos.

Com esse diagnóstico sucinto de a quantas
anda o nosso federalismo fiscal fica bem clara
a sua total inadaptabilidade às necessidades do
momento, o que, obviamente, nos leva a propor
profundas mudanças na estrutura atual e não ape
nas correções de rumos. Correções essas que
consolidariam as estruturas viciadas do atual sis
tema.

No que se refere ao sistema tributário atual,
antes de propormos qualquer mudança na estru
tura vigente necessário se faz uma análise das
características principais da mesma. Uma delas
já foi explicitada anteriormente, qual seja, a do
centralismo federal, mas a ela agregam-se outras
características que afetam mais diretamente a so
ciedade, tal como a distribuição de carga tributária
sobre as diversas camadas da sociedade, como
também o seu peso sobre a economia. Dizer que
a estrutura atual não consegue gerar recursos
suficientes para a cobertura de gastos públicos
requeridos pela sociedade não é novidade. Como
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também não é novidade que diferentes segmen
tos da sociedade contribuem em escala diferente,
sempre em detrimento das classes menos favore
cidas.

Se, por um lado, a carga tríbutána bruta inci
dente sobre a economia é relativamente baixa,
comparativamente a outros países, por outro, a
distribuição da mesma acha-se extremamente
concentrada nas camadas mais pobres da popu
lação. A incidência de carga tributária sobre o
Produto Interno Bruto da economia brasileira tem
caído, desde a década de 70, de uma média de
24,44% para 21,71%, em 1984. E a média do
período 80/86 para 24,21%, o que, em relação
a outros países, considera-se uma média bastante
baixa. Se tomarmos os dados relativos à carga
tributária compilados, inclusive, pela Organização
para Cooperação do Desenvolvimento Econômi
co, extraídos através de amostragem entre países
de renda per capita acima da média mundial,
observa-se uma discrepância acentuada relativa
mente ao caso brasileiro. Ou seja, para uma parti
cipação de receita bruta para esses países de
36,6%, em 1980, a carga tributária líquida, do
Brasil situava-se na faixa de 21,9%. Tomando-se
a carga tributária líquida, excluindo-se as conto
buições prevídenciánas, esses percentuais caem
para, respectivamente, 28,8 e 12,7% no caso bra
sileiro.

Confrontando-se alguns países da Ásia, como
Indonésia, Malásia, Filipinas,Smgapura, Tailândia,
a nossa média ainda é menor.

Resta-nos analisar a composição dessa carga
tributária, isto, é, a origem das contribuições dos
diversos segmentos da sociedade. Nesse aspecto
o Brasil se destaca dos demais países, através
do seu reduzido esforço tributário, proveniente
do Imposto de Renda. Correspondendo este es
forço à quarta parte do esforço exercido pela mé
dia dos países da OCDE, fica demonstrada a redu
zidíssima importância dada ao Imposto de Renda
como fonte de Receita. Comparando-se os dados
relativos à participação do Imposto de Renda, im
postos Indiretos e contribuições previdenciánas
no total da receita bruta do Brasil, com países
classificados como de renda média - ao nível
do Brasil - as diferenças são acentuadas, como
se vê no quadro a seguir. Ou seja, no caso do
Braisl, o Imposto de Renda, participando em
16,72%; o imposto indireto com 32,18% e conto
buições previdenciárias com 38,67%. Para esses
países de renda média o Imposto de Renda partici
pando com 33,08%; indireto com 30% e contri
buições previdenciárias com 20,67%.

Adentrando-se na questão do Imposto de Ren
da, pessoa jurídica e pessoa física, essa distorção
ainda é bastante nítida. No caso brasileiro, o im
posto sobre pessoa física participa com 1,08%
e pessoa jurídica, 6,72%, enquanto para esses
países de renda média, o Imposto de Renda sobre
pessoa física participa com 16,38 e 16,09% para
pessoa jurídica, o que representa, de certa forma,
um equilíbrio das fontes de receita. A maior parti
cipação do imposto indireto na composição da
Receita Tributária desnuda outro problema grave
do Sistema Tributário. A sua característica exces
sivamente regressiva afeta mais intensamente as
camadas das populações menos aquinhoadas,
agregando-se a isto a excessiva tributação direta
sobre o rendimento do trabalho; em contrapo-

sição ao rendimento do capital. É bom lembrar
ainda que o maior peso relativo do Imposto de
Renda sobre pessoa Jurídica tende, necessaria
mente, a reforçar essa regressividade, através de
sua mcidência sobre os custos e daí, indireta
mente, sobre o Imposto indireto.

Outra característica marcante da estrutura to
butária brasileira é a sua concentração de compe
tência nas mãos do Governo Federal. Isso já foi
mencionado inicialmente, mas merece uma aná
lise mais apurada. A concentração de compe
tência tributária nas mãos do Governo Federal
deixa praticamente sem mobilidade os Estados
e municipios, que passam a recorrer ao endivida
mento ou ao processo de negociação de recursos
a fundo perdido. Essa concentração acentuou-se,
principalmente, a partir da reforma de 1966/1967,
que confirma, de certa forma, o que o Prol" Hugo
colocou. Segundo dados do IPEA-IPIS, toman
do-se os dados de 1964 e 1986, relativos à distri
buição de arrecadação tributária própria por nível
de Governo, chega-se ao seguite quadro: em
1964, a União perfazia um total de 48,8% da recei
ta tributária, os Estados 44,8%, os municípios
6,5%.Em 1966,a União passou para 60,4,portan
to de 48 para 60%, os Estados de 44 para 35
e os municipios reduziram de 6,5 para 3,9. Se
tomarmos como base os recursos transferídos
e partilhados, ou seja, aquilo que foi repassado
através de transferências federais, efetivamente,
disponíveis a cada nível de Governo, teríamos,
para o ano de 1964, a União com 39,6%, os
Estados com 48% e os municípios com 11,9.
Em 1986, a União ampliou para 45,5, os Estados
reduziram de 48 para 36% e os municípios eleva
ram de 11,9 para 17,6%. Isto caractenzou exata
mente uma Situação de absoluta precariedade
com relação aos Estados, mais do que propria
mente aos municípios A distribuição da Receita
Tributária nos diversos níveis de Governo faz-se
através de três mecanismo, que seriam a partilha
tributária, transferência tributária constitucional
mente prevista e as transferências não prevista
e, conseqüentemente, sujeitas à negociação po
lítica.

Está claro, pelos dados apresentados, que a
dependência dos Estados e Municípios aos referi
dos mecanismos se balizam pelo poder normativo
da união, pela sua competência tributária e pelos
critérios, muitas vezes inadequados. E, no caso
do próprio lCM, o estabelecimento de limites para
a distribuição aos municípios, a Emenda Constitu
cional na 17 traz para alguns Estados distorções
enormes. Este é o caso típico do próprio Estado
do Espírito Santo, que tem municípios cujo valor
adicionado é extremamente alto em função de
grandes empresas que se alocam, no caso, por
exemplo, de Aracruz e Serra, recentemente. A ní
vel de distribuição proporcional do valor agregado
ou do valor adicionado dos municípios há perdas
enormes para os pequenos municípios e concen
tração muito grande para municípios. No caso
de Aracruz, por exemplo, para uma participação
relativa de 9% no valor adicionado, o próprio mu
nicípio gera de ICMefetivamente, apenas 1,5%.

Essa excessiva concentração de competência
tributária nas mãos da União abre espaço para
uma avalancha de exceções abertas indiscrimina
damente para favorecer determinadas unidades
da Federação, ou mesmo no sentido de desen-

volver determinado setor da economia sem, con
tudo, avaliar os impactos negativos para os Esta
dos e Municípios envolvidos. A exemplo dos in
centivos fiscais, isenções do lCMrepresentam per
das diretas, ou mesmo perdas indiretas pela redu
ção de transferências. Não podemos deixar de
mencionar, também, o aumento das receitas não
compartilhadas pelos Estados e Municípios, co
mo o próprio IOF e as chamadas contribuições
parafiscais que, têm aumentado muito ultima
mente e funcionam, na realidade, como imposto
- como o salário-educação e o próprio Finsocial
-que têm cntérios até desconhecidos em termos
de distribuição.

No que se refere aos critérios de rateio, obser
va-se um emaranhado de normas e fórmulas às
vezes desconhecidas do público, ou até mesmo
não publicadas, quando, na realidade, até por le
gislação, teriam de ser publicadas, sem princípios
claros de repartição, utilizando dados defasados.
É o caso, por exemplo, do FPM ou mesmo do
FPE, que utiliza dados de população de cinco
ou dez anos atrás, dados às vezes incorretos de
população ou a padronização em termos de colo
cação de cinqüenta a sessenta municípios com
o mesmo índice de distribuição, quando, na reali
dade, há situações completamente diversas. E
também não se leva em consideração a dinâmica
populacional desses mesmos municípios, ou seja,
o processo migratório existente. Os critérios utili
zados basicamente, hoje, em termos da distri
buição do FPE, trazem um problema sério com
relação à própria utilização da variável renda per
capita. Um exemplo claro é o próprio Estado
do Espírito Santo, que teve sua renda per caplta
praticamente duplicada em função, principalmen
te, da implantação de grandes projetos, o que
elevou consideravelmente a renda gerada e, de
certa forma, mascarou o que seria chamado tam
bém a renda percebida dentro do próprio Estado.
Mascara a própria situação econômica do Estado
e, partindo da fórmula que utiliza a distribuição
do FPE, utilizando o inverso da renda per capita
logicamente, o Estado do Espírito Santo baixou
o seu índice, se não me engano de 2 para 1.7,
principalmente no início da década de 80. Isto
tem acontecido, inclusive, com outros Estados.

No tocante a outras contribuições da União,
não integrantes das transferências constitucio
nais, comumente também chamadas de transfe
rências negociáveis, a falta de parâmetros que
permitam uma distribuição equitativa ou compul
sória é ainda mais notória. Aqui sim, ocorrem
as maiores discrepâncias onde Estado e Muni
cípio são sujeitos a todo tipo de imposição, desde
a imposição de prioridades, onde o Estado e o
Município são obrigados a seguir a orientação
do próprio Governo Federal, exatamente sob a
ótica da União, até o atrelamento de contrapartida
local, muitas vezes em total desarticulação com
as demais ações dos governos locais, forçando
se, em alguns casos, até o endividamento interno
ou, muitas vezes, externo dos Estados e Muni
cípios.

Resumidamente, o que se depreende do que
até aqui se expôs sobre o sistema tributário atual
é que: primeiro, quanto à distribuição da carga
tributária sobre a sociedade, sua presença é alta
mente iníqua, como já foi colocado, e é óbvio.
Quanto à questão do federalismo fiscal, apresen
ta-se como extremamente concentrador e centra-
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lizador,tanto pelo lado da concentração de com
petência quanto pelos mecanismos de partilha
e transferência. E terceiro, quanto à distribuição
de encargos, há uma quase exclusividadede com
petência da União, aparecendo os Estados e mu
nicípios superpostamente, quando sabemos que
estes últimos, dada a proximidade e vivência da
realidade, têm muito mais condições de desem
penhar determinadas funções com maior eficiên
cia e eficácia.

É evidente que, primeiro, simples alterações
do sistema vigente não poderiam resolver as dis
torções aqui descritas. Segundo, o novo sistema
deverá contemplar, necessariamente, alguns prin
cípiosfundamentais como maior autonomia fede
rativa, com a ampliação das bases geradoras de
receita para os Estados e municípios, possibili
tando maior equilíbrio da repartição das receitas
fiscais. Terceiro, a equidade na distribuição da
carga tributária, eliminado-se a regressividade do
sistema atual, não diriatotalmente, mas, pelo me
nos, amenizando a regressividade inerente ao pró
prio sistema de imposto geral. A descentralização
de alguns encargos para os Estados seria o outro
princípiofundamental, na medida em que poderia
haver uma descentralização administrativa e fi
nanceira, através de repasses de encargos a Esta
dos e municípios, desde que eles possam desem
penhá-los.

Sem a pretensão de apresentarmos aqui uma
proposta completa à nova Constituição, no capí
tulo específico do Sistema Tributário,dado inclu
sive, à exegüidade do tempo, não me furtaria,
contudo, a apresentar, nessa oportunidade, em
bora modestamente, algumas sugestões advin
das de experiências, mesmo de discussões junto
a colegas de outros Estados e também da própria
vida diária, da prática na administração de um
pequeno Estado que, como muitos outros, sofre
as conseqüências e vieses do sistema vigente.
Algumas dessas sugestões já são resultados de
discussões, visando ao encammhamento de uma
reforma tributária mais ampla. Assim,pois, passa
mos a enumerar algumas dessas sugestões que
poderão ser objeto de análise mais detalhada ou
mesmo de avaliação ou de simulação de impacto.
Alguns pontos já foram sobejamente estudados,
a nível de simulação, pela equipe de Fernando
Rezende.

Asolução para a questão da autonomia federa
tiva passa, a meu ver, primeiro, pela ampliação
da competência tributária dos Estados e dos mu
nicípios,ou seja pela ampliação da sua base tribu
tária própria; segundo, pela melhor utilização dos
mecanismos de transferência, dentro de critérios
claros e objetivosque funcionem como corretivos
das distorções porventura existentes e até previsí
veis, dada à diversidade de estruturas das unida
des da Federação. Aqui eu poderia acrescentar
- inclusive,já discutindo o que foicolocado pelo
Prof. Hugo - que a idéia da ampliação dessa
base tributáriavisariaa dar maior volume de recur
sos aos Estados e, através de mecanismos de
transferência ou partilha, aos municípios, elimi
nando-se, assim, o papel da União enquanto re
passador, por exemplo, de volume muito grande
de FPM, o que ensejaria aos Estados terem através
de uma visão mais realista de cada um deles,
a oportunidade de se orientarem ou distribuírem,
dentro de critérios mais eqüitativos.

Ao se ampliar a competência dos estados e
municípios em gerar receitas e na medida em
que se busca maior progressividade dos impos
tos, reforça-se a necessidade da redução dos im
postos instituídos.Aqui,de certa forma, há coinci
dência também, em termos da redução desses
impostos. A única diferençà que verificaremos é
com relação ao próprio NA. Advoga-se aqui uma
maior abrangência das bases fiscais, relativamen
te ao imposto de renda das pessoas física e jurídi
ca, e que implicaria a tributação equânime sobre
ganhos de capital e ganhos do trabalho, bem co
mo sobre o patrimônio. Concordo perfeitamente
com S. S' no que se refere ao Imposto sobre
o Patrimônio.

No tocante à tributação indireta há que se rever
o número de impostos e competências. Parece
ideal a criação do Imposto Único Sobre o Consu
mo de Mercadorias e Serviços, o NA, em substi
tuição, por exemplo, ao ISS, ICM, o IUC e o IUL
dando-se liberdade para as unidades da Federa
ção implementarem suas próprias políticas, con
cessão de incentivos e mesmo de alíquotas. So
mente sobre mercadorias e serviços temos hoje,
no Brasil, dez impostos, oito dos quais são de
competência da União, um dos estados, logica
mente, um dos municípios, que é o ISS.

O próprio ICM, na estrutura atual, tem-se toma
do quase de competência da União, sem dúvida
alguma, uma vez que todas as normas são ema
nadas ou através do próprio Congresso ou através
do próprio CONFAZ o que normalmente se faz
através dos convênios interestaduais. Temos hoje
uma infinidade desses convênios para resolver
problemas atinentes à questão do ICM. Além des
ses, na realidade funcionando como impostos,
temos o salário-educação e o Finsocial, ambos
também de competência da União e com efeito
distorcivo sobre a distribuição de renda, o que,
portanto, merece uma revisão à luz dos compro
missos assumidos. Sem dúvida alguma, tanto o
salário-educação, quanto ao Finsocial são extre
mamente regressivos em termos de incidência
sobre a população. O ICM, na forma como está
estruturado, é um misto de imposto sobre o con
sumo e sobre a produção, o que significa que
a sua incidência recai tanto sobre a origem como
sobre o destino de mercadorias, gerando, conse
qüentemente, distorções desde a sua distribuição
interestados, pela adoção de alíquotas diferen
ciadas, até a sua faculdade de onerar mais inten
samente as classes pobres. Não nego que o NA
também seja um imposto que onere, de certa
forma, intensamente a classe menos favorecida,
mas aqui haveria uma saída, no caso da dotação
do NA: a possibilídade ou a liberdade de o estado
estabelecer os seus critérios de isenções a redu
ções de alíquotas que poderiam incidirsobre pro
dutos essenciais, ou por ele tidos como essen
cíaís.Atransformação do ICM em impostos exclu
sivamente sobre o consumo ou imposto sobre
o valor adicionado, ampliando a sua abrangência
para todas as mercadorias e serviços, aí englo
bando o IUL e o IUC, Imposto Sobre Combustíveis
Líquidos e Gasosos; ISS daria maior sustentação
ha tributária.Coloquei anteriormente se isso dimi
nuiriao reforço aos municípios via Fundo de Parti
cipação; seria imposto da União e se reforçariam
as transferências aos municípios via estados, atra
vés da ampliação da base tributária ou do volume
de recursos arrecadados pelos estados.

Em nível de município, a extinção do ISS seria
contrabalançado, - e isso é proposta do próprio
grupo do IPEA- através da criação de um Impos
to Sobre o Consumo de Combustíveis Líquidos
e Gasosos de muito mais fácil aplicação do que
o próprio ISS. O ISS, em alguns casos, interage
com o ICM ou, às vezes, até se superpõe, uma
vez que os serviços englobados nos preços são
tributados no final; é o mesmo quando ele incide
sobre determinados serviços, em um nível fmal
e ele é subtributado. Então, de certa forma, a
saída do ISSe a liberdade dos estados, em termos
de incidir esse imposto sobre serviços entre alí
quotas diferenciadas, daria maior liberdade e
maior volume de manobra para esses mesmos
Estados.

Outra forma de ampliar os recursos destinados
aos municípios seria a alteração do percentual
da partilha do novo Imposto Sobre o Consumo.
No caso do ICM de 20%, teríamos que calcular
o impacto exato, ou seja, o resultado, em si, da
implicação do NA, no sentido de saber qual o
montante de recursos que seriam gerados a nível
de cada Estado; mas acho que seria perfeitamente
viávela ampliação da parcela destinada aos muni
cípios, que hoje está em tomo de 20% ou qual
quer valor acima de 20, 25, 26 ou 27%. A vanta
gem de se reforçar a situação financeira dos muni
cípios, através da partilha do novo imposto, tem
o sentido de fugir da sistemática atual da distri
buição do FAM que é totalmente distorciva. A
distribuição do novo imposto sobre o valor adicio
nado, que poderá vir para maior facilidade inci
dente sobre o valor adicionado, far-se-á com
maior grau de justiça, pois tem como critério e
rateioo movimento efetivode mercadorias e servi
ços do município.

De certa forma, diferentemente de como coloca
o Prof. Fernando Resende, diria que a utilização
exclusivapara o rateio do NA do valor adicionado
de cada município, proporcionalmente ao do Es
tado, poderia continuar a trazerproblemas de con
centração maior exatamente nos municípios que
têm maior movimento, a nívelde valor agregado.
Então, concordaria em que se teria de fazer um
misto de participação relativado valor adicionado
e outros critérios que poderiam ser criados para
uma melhor distribuição desse imposto. Para os
Estados, o novo imposto abririaum leque de alter
nativas, possibilitando que esses desenvolvessem
as suas próprias políticas, sem interferências, co
mo, por exemplo, de diferenciações de alíquotas
e mesmo de isenções. Esses dispositivos permi
tem assim que se amenize a regressividade ine
rente a esse tipo de imposto, através da redução
de alíquotas para produtos essenciais de consu
mo da população. Trata-se de uma coisa impos
sível de ser feita dentro da estrutura atual do ICM,
que ensejaria inclusive uma discussão interesta
dos, como por exemplo para se reduziro imposto
sobre o leite nos Estados do Riode Janeiro, Espí
rito Santo e Minas Gerais haveria uma discussão
extremamente problemática.

Para a União restaria o Imposto de Renda, que
deverá ser melhor reajustado aos princípios da
progressividade, com maior abrangência, e o IPI,
que poderá ser restrito a determinados produtos.
Não diria que haveria uma extinção total do IPI,
parte dele seria transformado dentro do próprio
NA,compondo a base dos Estados e uma parcela.
Isso está praticamente dentro da proposta do Fer-.
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nando Rezende, e formaria o que chamamos de
Imposto Sobre Fumo, Bebidas e Veículos Auto
motores, que perfazem aproximadamente 60%
do total de arrecadação do IPI, no momento. Man
têm-se os Impostos sobre Importação e Expor
tação, art. 21, incisos I e li, da atual Constituição,
que constituem instrumentos indispensáveis à im
plementação de uma política externa de exclusiva
competência da União.

Propõe-se, portanto, que as alterações dos im
postos internos, dessa forma, não interfiram no
comércio exterior, ou seja, o NA, na realidade,
nesse ponto, seria, através da tributação sobre
o destino, neutro com relação às exportações.
Isso não afetaria diretamente as exportações.

Vale a pena lembrar que a incidência do novo
imposto sobre o valor adicionado, a partir desta
ótica, isenta essa mesma exportação. Isso poderá
trazer alguns transtornos aos Estados predomi
nantemente exportadores, dentre os quais pode
ríamos colocar o próprio Estado do Espírito San
to. Para fazer face a possíveis perdas, poder-se-Ia
sugerir a criação de um fundo de compensação.
Acredito que algum outro Estado também teria
esse mesmo problema do Estado do Espírito San
to - um Estado de passagem de produto ou
mesmo de indústrias que se voltam quase que
exclusivamente para a exportação.

Quanto às contribuições sociais, o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, o PIS e o Pasep
devem ser transformados realmente em patrimô
nio do trabalhador, que possíbilitem assegurar o
emprego e ao mesmo tempo criar novas oportu
nidades de emprego. Sabemos que essas contri
buições parafiscais desvirtuam-se totalmente das
finalidades para as quais foram criadas. Com rela
ção à contribuição previdenciária, parece-nos ra
zoável a incidência tanto sobre folha de salários,
como sobre o lucro bruto da empresa, o que
daria maior equílíbno de incidência sobre o rendi
mento do trabalho e do capital Se de uma parte
o federalismo fiscal ganha maior equilíbrio, au
mentando-se a autonomia financeira dos Estados
e dos municipios, esta não é, todavia, a solução
definitiva.

Para se chegar a uma situação ideal na distri
buição das receitas tributárias públicas, entre os
três niveis de governo, necessária se faz a utiliza
ção de mecanismos de transferências constitu
cionais ainda e que agora teriam o único e exclu
sivo intuito de reduzir ao máximo os desequilibrios
existentes. E, para tanto, aqui a idéia seria manter
exatamente o fundo que pudesse, através de crité
rios claros, objetivos e discutidos abertamente,
de certa forma compensar aqueles Estados, cuja
renda per capita fosse bastante reduzida, possíbí
litanto um equilibrio a nível de receita própria por
Estados e também por municípios. Aqui se colo
caria como receita tributária federal o volume de
recursos a serem distribuídos, conceito que com
portaria também Finsocial, ou seja, conceito de
receita total da União, incluindo também O Finso
cial ou qualquer outro tributo da União. O bolo
total da receita da União seria repassado através
disso.

Praticamente seriam essas as questões que co
locaria e que, de certa forma, se contrapõem a
algumas outras colocadas pelo Prof Hugo de Bri
to Machado. Mas acho que são válidas e poderiam
suscitar discussões mais importantes e mais inte
ressantes, uma vez que, sob o ponto de vistajurídi-

co, sem dúvida alguma o Prof. Hugo é especialista.
(Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Mussa Demes) -AMesa
sente-se no dever de também parabenizar o Prof.
Orlando Caliman por sua exposição, seguramente
das mais brilhantes, e se congratular também
com o Senador Gerson Comata, que tornou pos
sível a presença de tão qualificado profissional
em sua área, a fim de que a Subcomissão pudesse
ter essa contnbuíção, que - tenho certeza 
muito vai influir na decisão final que cada um
de nós haverá de tomar.

Espero que ambos, o Prof. Orlando Caliman
e o Prof. Hugo de Brito Machado, não julguem
o resultado do seu trabalho pelo Plenário que
temos hoje. Basta que mencionemos o fato de
que numa das Subcomissões, o Presidente do
Partido dos Trabalhadores, convidado para fazer
uma palestra hoje, teve como platéia apenas o
próprio Presidente e um Constituinte. Tivemos
aqui, embora em momentos alternados, cerca de
doze pessoas, um número que pode ser conside
rado muito bom a esta altura, numa quinta-feira,
véspera de um feriado longo, e com ameaça de
greve. O que importa é que a exposição de ambos
vai constar dos Anais da Assembléia Nacional
Constituinte, será publicada e marcará indelevel
mente a passagem de S. S" por esta Casa.

É também muito significativo o fato de que
praticamente todos os Constituintes que ficaram
até o final se inscreveram para fazer colocações
em relação a exposição do Prof. Hugo de Brito
Machado. Tenho certeza de que também o mes
mo acontecerá com o Prof. Caliman, porque eu
próprio sou o primeiro a me inscrever, em razão
de alguns pontos que me pareceram extrema
mente interessantes.

Com a palavra o Relator da Comissão, Consti
tuinte Fernando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Na realidade, as minhas palavras seriam efeti
vamente para atestar o brilho das palestras que
hoje foram aqui proferidas, e das propostas ofere
cidas pelos Prof.S Hugo de Brito Machado e Orlan
do Caliman, que certamente auxiliarão de forma
positiva os membros desta Subcomissão, tendo
em vista que as contribuições trazidas são distri
buídas a todos os seus membros, que terão opor
tunamente tempo para analisá-las, ponderá-Ias
e efenvamente transformá-Ias em mstrumento va
lioso que se refletirá no trabalho finalque apresen
taremos quando da apresentação do anteprojeto.

Confesso que fiquei bastante gratificado com
as contribuições trazidas pelo Prof. Hugo de Brito
Machado, pela forma veemente e enfática com
que faz a defesa das suas teses. Gostaria de obter
alguns esclarecimentos adicionais, sobretudo nas
questões que S. S' coloca, no sentido de que
é preciso ter muito cuidado para não se percorrer
o caminho da descentralização, que implica o
não-atendimento da política tributária, enquanto
instrumento de redistribuição de rendas, penali
zando os Estados menos desenvolvidos e os mu
nicípios de bases econômicas mais frágeis.

Perguntaria ao Prof. Hugo de Brito Machado
se efetivamente deveremos entender o Sistema
Tributário como o único instrumento para se pro
mover essa política de redistríbuição de rendas,
porque me parece que, hoje, no Brasil em que
vivemos e aqui no Plenário desta Assembléia Na-

cional Constituinte, em particular da nossa Subco
missão, uma voz uníssona se coloca efetivamente
no sentido de percorrermos - diria de forma
até ousada - esse caminho da descentralização
do poder, da desconcentração das atribuições e
das competências, que hoje recai a nívelde União.

Nós, que somos nordestinos, filhos de um Mu
nicípio pobre do Estado de Pernambuco, ficamos
efetivamente estarrecidos com as colocações tão
fortes feitas pelo Prof. Hugo. Perguntaria então
se efetivamente seria incompatível oferecer maior
competência tributária aos Estados e aos Municí
pios sem desatender a essa característica que de
vemos preservar no SistemaTributário, no sentido
de propiciar uma melhor distribuição das rendas
públicas em nosso País.

Em segundo lugar, gostaria também de obter
maior informação em relação à cumulatividade
do ICM, do imposto estadual. Pergunto-me, e per
guntava até em voz baixa ao meu Presidente, ao
meu amigo Mussa Demes, se isso não significaria
o retorno do antigo sistema de subvendas e con
signações, na medida em que determinados pro
dutos poderiam ter várias fases de tributação, co
mo no caso do automóvel, que seria tributado
nas fases intermediárias da agregação do produto
final. Isso não estaria, portanto, complicando ain
da mais o próprio sistema de arrecadação, e one
rando em demasia o produto que chega ao con
sumidor final?

O Prof. Orlando Caliman, pelo que pude enten
der das suas colocações, defende a proposta do
IPEA, do Prof. Fernando Resende, e traduz o senti
mento de quem é capixaba, que também está
numa situação intermediária, porque o Espírito
Santo não pertence ao Nordeste nem ao Sul. S.
Ex< colocou de forma muito apropriada e adequa
da os critérios de rateio do Fundo de Participação
e do próprio fundo formado pelo Imposto estadual
e partilhado pelos Municípios, procurando trazer
aqui a visão desses Estados e Municípios, no sen
tido de que procuremos identificar além do crité
rio que é apregoado pelo IPEA quanto à distri
buição desses recursos, via o valor agregado, que
efetivamente é arrecadado em cada unidade esta
dual.

Pergunto ao Prof. Orlando Caliman qual seria
sua sugestão sobre os critérios que poderíamos
reunir para permitir o entendimento mais equili
brado e igualitário, sobretudo no que concerne
aos pequenos Municipios.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Prof. Hugo de Brito Machado.

O SR. HUGO DE BRITO MACHADO - Agra
deço ao Constituinte Fernando Bezerra Coelho,
de Pernambuco, vizinho do nosso Ceará, as suas
observações, colocadas com muita propriedade
e que obviamente têm o objetivo de melhor escla
recer esses pontos, e também a gentileza de suas
referências em relação à nossa contribuição.

Realmente, este é, a meu ver, o problema mais
grave da reforma: a conciliação entre dois objeti
vos a serem buscados - se é que os constituintes
acham que devam buscá-los. Um deles êo da
autonomia federativa. O Prof. Paulo Bonavides,
notável mestre em Ciência Política, afirma que
o federalismo é a melhor forma de estruturação
do Estado, porque estimula a criatividade na me
dida em que descentraliza o poder de decisão.
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Não tenho dúvidas de que esse objetivo deva ser
buscado.

Já advertia Mailson da Nóbrega, um dos mais
valorosos elementos do Ministério da Fazenda,
na época em que se questionou esse problema
- não sei qual é sua posição atualmente -, que
num País como o Brasil, cujas regiões apresentam
absurdas desigualdades econômicas devidas à
sua enorme extensão territorial, ao se conceder,
através do Sistema Tributário, maior autonomia
aos governos locais, Estados e Municípios, est~

riamos contribuindo para aumentar esses desní
veis. Um estado ou município só pode tributar
na medida em que há riqueza em seu terrítóno.

Exemplifiquei este fato com um município do
interior do Ceará, mas existem no Brasil inteiro
inúmeros Municípios desse tipo. De nada vale atri
buir todos os tributos do Sistema - renda, IPI,
importação, exportação e serviços - a um Muni
cípio pobre do interior do estado, que não arreca
dará nada. Como vai desenvolver-se?

Outro assunto muito importante a que não me
referi é o êxodo rural. Um problema dificílimo
que vivemos no Brasil, muito mais da área dos
sociólogos - entro ai com um pouco de audácia.
Na medida em que não propiciarmos ao prefeito
do pequeno município recursos para que ele gas
te embora mal e desonestamente, jamais tere
mos um retorno ou freio a esse processo de êxodo
rural, indesejável sobre todos os aspectos. Temos
de incrementar o desenvolvimento de cada muni
cípio, fornecendo-lhes recursos, embora sai~a

mos que muitos prefeitos gastarão de maneira
inadequada e desonesta.

Por mais inadequado e por mais desonesta que
seja a forma de gastar dos prefeitos, o mal será
incrivelmente menor do que a centralização de
todos os recursos em poder da União federal.
Por quê? Por que a União federal, se quiser fazer
aplicações nos Estados ou Municípios, também
fará através de homens que também poderão ser
tão desonestos quanto os prefeitos, ou até pior.
Não se questiona aqui o problema de honestidade
do ser humano, mas o problema da estrutura
institucional dos gastos.

É incrível que num Município, havendo a neces
sidade de se construir uma escola, não se possa
fazê-Ia, embora o prefeito disponha de verba.
Ocorre que essa verba é para construir pontes
ou estradas, apesar de ele não precisar delas. Ou,
então, acontece o contrário: o Município precisa
de estradas, mas a verba é para construir escola.
É necessária uma desconcentração do poder polí
tico de decidir sobre a aplicação das rendas tribu
tárias.

Parece-me que não devemos questionar seria
mente isso, pois esta questão está superada. O
objetivo deve ser buscado. Como conciliar? Te
mos um objetivo: desconcentrar o poder político.
Mas também temos outro: contribuir para uma
minimização das desigualdades. Se trabalharmos
só com a desconcentração das competências tri
butárias - o que me parece, data venia, haver
feito o Prof. Fernando Rezende, que trabalhou
predominantemente com a desconcentração das
competências - jamais marcharemos no rumo
da busca e da aproximação do nivelamento, ou
da minimização deste desnivelamento. S. S' suge
re, inclusive, um adicional ao Imposto de Renda.
É evidente que esses Estados só arrecadarão na
medida em que houver potencialidade econômí-

ca para contribuir para o referido imposto, porque
o adicional é sobre um fato gerador que expresse
capacidade econômica.

O sistema mais adequado é exatamente o da
partilha do produto arrecadado, que, a meu ver,
deve ser - agradeço sensibilizado a oportunidade
de dizer isto - inversamente proporcional à renda
per capita da população do Estado ou Município
beneficiado com a distribuição e diretamente pro
porcional à área territorial do estado ou Município
beneficiário dessa participação. Gostaria que o
Prof. OSIaSMonteiro estivesse aqui para ouvir isso,
porque essa colocação favorece extremamente
um Estado como o Amazonas, que tem uma ex
tensão territorial muito grande e uma renda per
capita muito baixa Ele seria favorecido com essa
colocação. Mas Sergipe tem uma renda per capi
ta baixa, e pegaria por esse lado. Proponho que
metade seja proporcional à área e metade inversa
mente proporcional à renda per capita.

Mas qual é o defeito do sistema de fundo? Ele
existe hoje mas não está atendendo. O que se
deve fazer para melhorar o sistema de fundos?
Em pnmeíro lugar, tomá-lo mais expressivo, quer
dizer, aumentar o bolo canalizado para este siste
ma. Em segundo lugar, dar maior autonomia polí
tica ao próprio sistema de fundos, ou seja, desvin
cular a administração do Fundo de Participação
do Ministério da Fazenda, e colocar a adminis
tração desse sistema num órgão que deve ser
criado e composto por representantes dos Esta
dos e Municípios, sem nenhuma vinculação com
o poder central, onde os Estados e Municípios
tenham representação igualitária.

Defendo a criação de dois órgãos: o Conselho
de Representantes dos Estados e o Conselho de
Representantes dos Municípios. Seria um órgão
deliberativo, que se reuniria para decidir sobre
as normas a serem adotadas e, também, sobre
os pontos omissos que eventualmente surgissem
no curso desse processo. Esse órgão seria subor
dinado exclusivamente a um controle juridiscio
nal, não teria nenhuma autoridade administrativa
acima deles, porque representaria a comunidade
dos Estados e dos Municípios, que é uma comu
nidade autônoma não dependente do poder cen
trai e, portanto, daria maior prestigio à Federação.

Com relação à questão da não-cumulatividade,
diria se é retomo ou não. Não tenho nenhum
constrangimento em afirmar que é u~ re~omo,

mas como? Permito-me reler o que ja disse a
esse respeito - está na folha 34:

"No plano político, o principal objetivo a
ser alcançado, com o restabelecimento ~a

incidência plurifásica de lCM,é a autonomía
dos Estados-membros, aos quais se deva
atribuir competências para legislar a respeito,
sem quaisquer limitações".

O sistema da não-cumulatividade, que é o atual,
jamais permitirá essa autonomia, porque neces
sariamente deverá haver uma legislação central
para controlar as n implicações da não-cum~~

tividade. A única fórmula que me parece perrnítír
dar realmente autonomia aos Estados para legis
larmos sobre seus tributos é com a cumulati
vidade, porque se tomam independentes. A reper
cussão não tem nada a ver com a do outro. Aí
acrescento:

"Na verdade, se pretendermos fortalecer
a Federação, dando maior autonomia polí
tica aos Estados, um dos caminhos é, inques
tionavelmente, a abolição da técnica da não
cumulatividade, cujo centralismo bem reflete
o autoritarismo que se instalou no Brasil com
a reforma de 1965".

É realmente um retomo, porque queremos re
tornar à democracia e à Federação. Para isto a
técnica da incidência plurifásica é o caminho indi
cado. A técnica da não-cumulatividade conduz
ao centralismo autoritário, que foi implantado
com a Emenda n- 18.

Em relação ao consumidor, esclareceria ao no
bre Constituinte que a nossa estrutura de comer
cialização sofreu uma profunda transformação
nesses últimos anos - talvez 10, 15 ou 20 anos,
não poderia precisar extamente. Estou entrando
na área dos economistas. Peço ao Caliman, meu
amigo, que me perdoe por essa incursão, porque
ISSO não é problema jurídico, mas econômico.
Mas vejo - e há poucos dias, por coincidência,
vi estampada nesse jornal uma noticia que me
autoriza a afirmar isto - que houve essa mudança
profunda na estrutura de comercialização. Tinha
mos o quê há algum tempo? Lojas especializadas
em chapéu, em camisa, em calçados. Aliás, a
única especialidade que, de certo modo, sobrevive
é a das sapatarias. Hoje, temos grandes lojas de
departamentos e grandes supermercados. Dizem
os supermecadistas que eles respondem por cer
ca de 70% do abastecimento nacional. Ora, as
grandes lojas de departamentos e os grandes su
permercados se abastecem na fonte. O receio
da ocorrência necessária de múltiplas operações
com a mercadoria, a meu ver, não tem funda
mento.

Com a nossa estrutura, onde o grande soma
tório de fornecimento aos consumidores é feito
por empresas que se estabelecem na fonte, o
grande argumento contra a cumulatividade siste
mática que proponho era o de que ela favoreceria
a chamada integração vertical das empresas. Por
exemplo, uma empresa tipo listas telefônicas iria
plantar pinheiros no Paraná, fabricar celulose, fa
bricar papel, fazer as listas e vendê-las. Aempresa,
como pessoa jurídica, exerceria atividades desde
a produção até o consumidor, para fugir à incidên
cia do imposto cumulativo. Qual seria, na verdade,
o inconveniente dessa integração? Dizem que o
incoveniente é a estimulação dessa integração.
E qual o inconveniente dessa integração? Não
consigo exergar. Mas se alguém disser que existe
um inconveniente e que é bom tolher essa integra
ção, eu diria que basta tributar as transferências,
como já existe hoje na legislação do ICM, onde
as transferências são tributadas. Bastaria que a
legislação considerasse cada estabelecimento co
mo contribuinte autônomo, tal como faz hoje, ve
dando, assim, a ocorrência dessa integração ver
tical.

O problema, hoje, não reside nas técnicas, por
que dispomos delas para alcançar os objetivos
que pretendemos alcançar. O problema é de defi
nição desses objetivos. Se queremos promover
a integração verticial, deixemos o ICMcomo era
antigamente, faze-se um retomo total e teremos
uma integração vertical de empresas, com o pro
blema das transferências interestaduais, um res
surgimento daquelas discussões do 915 e por
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aí afora. Mas se quisermos um retorno apenas
em parte, quer dizer,aproveitando o que o sistema
da não-cumulatidade nos trouxe de bom - se
é que desestimular a integração vertical é bom
- será muito fácil: basta que se tributem as trans
ferências. O sistema de legislação ordinária, hoje,
já está todo favorável a isto. Não haveria nenhum
trabalho por parte do Congresso Nacional que
só precisaria reformular as regras que falam da
não-cumulatidade e das alíquotas. O resto poderia
ser deixado como está, porque resolve o problema
e não permite essa integração vertical. Não vejo
onde possa residir um incoveniente sério a esse
relativo retorno, só naquilo que é necessário para
evitar o centralismo.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Prof. Orlando Caliman.

O SR. ORLANDO CAUMAN - Com relação
a critérios de distribuição no que se refere a fun
dos, diria que é mais especificamente no Estado.
Tivemos uma experiência no Espírito Santo, em
bora tolhida pela própria Emenda Constitucional
na17, que define 75% através do valor adicionado
e 25% através de leiprópria estadual Para a distri
buição desses 25% foram estabelecidos alguns
critérios que pudessem fazer com que ela fosse
mais equitativa. Tentamos utilizar, por exemplo,
a receita própria, o número de propriedades ru
rais, no sentido de atender a mumdpios com
maior número de pequenas propriedades e a pró
pria produção agrícola, porque, na realidade, o
sistema que utiliza a proporção do valor adicio
nado por cada município praticamente tira os mu
nicípios exclusrvemente produtores agrícolas. En
tão, tería de haver uma compensação no sentido
de aumentar a sua participação e a área. Na reali
dade, a margem de manobra dos 25% não per
mite corrigir as enormes distorções que possibi
litam a utilizaçãodo valor adicionado como variá
vel base, principalmente reforçando os Estados
industrializados.Acredito que talvezum outro indi
cador como, por exemplo, o nívelde vida,pudesse
ser utilizado, ou a receita própria per capita de
ío, Tenho receio de utilizar a renda per capita,
primeiro pela defasagem do seu cálculo. A nível,
por exemplo, de renda per capita dos Estados,
acredito que a última estimativa é de 1980, se
não me engano. O próprio nível de população
é perigoso utilizar, dada a defasagem do censo.
No caso da renda per capita o problema talvez
seja maior, uma vez que se pode calcular a renda
a nívelnacional ou estadual, mas quando se desce
ao nívelde município o problema é muito grande,
porque não temos instrumentos que permitam
o cálculo detalhado, mais exato dessa renda per
capita. Não conheço, praticamente, nenhum Es
tado que tenha o cálculo da renda per capita
ou da renda interna do município. Alguns Estados
fazem isso a nível de região, calculando o valor
global, fazendo um rateio através de determinados
coeficientes. Em determinados momentos em
que a renda per capita caia em um determinado
ano, teria de ser utilizadoum mecanismo de equi
líbrio, porque a renda daquele ano vai aparecer
lá na frente, quando, talvez,o próprio Estado esteja
em um boom econômico, sem estar tendo esse
mesmo problema. Acho que essa discussão de
critérios merece mais detalhes ou até que se bus
quem variáveis mais dinâmicas, ou que sigam
mais rapidamente o desenrolar dos acontecimen-

tos para permitir exatamente o acompanhamento
das oscilações do desempenho da própria econo
mia.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Constituinte Gerson Camata.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
Prof. Hugo de Brito Machado, Dr. Orlando Cali
man, gostei da sessão desta tarde porque os dois
expositores propuseram a criação de mais impos
tos. Quem foi secretário da Fazenda, governador,
prefeito, fica doido para criar mais impostos e,
principalmente, ficaentre duas coisas: uma, tomar
mais da União; outra, tomar mais de quem pode
pagar mais. Os impostos sugeridos aqui foram
muito interessantes. Temos tido discussões e, às
vezes,posições conflitantes, mas acho até mesmo
necessário avançar no sentido de colocar um prin
cípio na Constituição para depois a leiestabelecer.
Achei muito interessante a sugestão do Prof.Hugo
a respeito da criação dessas duas comissões para
opinarem sobre os índices da distribuição dos
recursos.

Está-se falando na tal reforma tnbutária de
emergência. Se criarmos essas duas comissões,
não será preciso fazer essa reforma, porque os
Estados e municípios são tão "garfados" que já
seria suficiente a reforma tributária de emergência'
com um estabelecimento de critérios. Cito até
um exemplo dessa maneira de "garfar".

Os Constituintes que representam os Estados
produtores de petróleo nas plataformas sabem
como a legislação é burlada. A União tem de
dar 9% da produção para o Estado e 1% para
o município. A Petrobrás inventou o chamado
dólar-petróleo e paga sobre o dólar-petróleo. No
Espírito Santo, por exemplo, o barril de petróleo
custa para a Petrobrás 10 dólares, mas ela tem
de pagar ao Estado sobre a cotação do petróleo
no mercado internacional. A Petrobrás tem duas
maneiras de enganar o Estado: quando o petróleo
subiu de 1,5 dólar o barril e fOI para 30 dólares,
o preço da Petrobrás só chegou a 30 dólares
quatro anos depois; quando o preço caiu para
11 dólares, o preço foipara 11 dólares no mesmo
dia; agora subiu para 18 dólares e o preço da
Petrobrás continua a 11 dólares. Essa é a primeira
maneira. Asegunda é que a Petrobrás tem o dólar
petróleo: hoje o dólar oficial está a Cz$ 23,00
e o dólar-petróleo está a Cz$ 5,00, ainda. A Petro
brás fixa o valor desse dólar para pagar os Esta
dos, que deve estar hoje a Cz$ 8,00, deve ter
subido um pouquinho. Então a Petrobrás "garfa"
os Estados dessa maneira. Uma vez, quando Go
vernador, fui à Petrobrás e perguntei se não ti
nham daquele dólar para vender, queria comprar
daquele dólar.

Gostei muito, Prof Hugo, da cnação desse im
posto sobre o patrimônio líquido das pessoas físi
cas, nem que ele comece com alíquotas tímidas
até com isenção para aqueles bens normais. Fica
mos estarrecidos quando vemos pessoas com
um grande patrimônio se orgulharem de não pa
gar nada. Por exemplo, vejam o que acontece
com um grande fazendeiro: quando chega o mês
de dezembro e chove, a enchente leva seus bois,
cai o curral, ele desconta na cédula e acerta suas
contas. Existem estabelecimentos comerciais on
de todos os anos existe um sinistro ali pelo mês

de outubro, novembro. Quando vão pagar o Im
posto de Renda os donos desses estabelecimen
tos caem fora.

Gostei também desse tributo sobre os bens
suntuáríos, que será bom até para a consciência
das pessoas. Sei de uma história comum mas
interessante: os mendigos sabidos ficam perto
das casas de maior luxo,porque as pessoas saem
dali com a consciência doída e dão-lhe uma nota
grande. Trata-se de um bom lugar. Então ele está
cobrando um tributo, o tributo sobre doações e
heranças.

Os dois expositores propuseram a respeito do
qual gostaria de fazer uma colocação, tanto para
o Prof. Hugo como para o Dr. Caliman. Tenho
conversado sobre esse assunto e principalmente
na área rural tenho colocado a seguinte questão:
uma pessoa trabalha na sua propriedade com
seus cinco filhos. Quando ele morre, a proprie
dade terá de ser dividida pelos cinco filhos. Se
o Governo taxar, um deles vai ficar sem nada,
vai ter de vender uma parte para pagar o tributo,
apesar de terem trabalhado com ele. Se essa pes
soa doar em vida, vai pagar o tributo; se morrer,
paga o tríbuto. Como ficariaa situação desse cida
dão? Realmente, é injusto que se construa um
patrimônio com tanto trabalho e outros tenham
a oportunidade de ter esse patrimônio sem traba
lhar.

Outra pergunta que faria aos dois expositores
seria sobre a sonegação no Brasil, que é uma
coisa trágica. Será que se houvesse uma matéria
escolar tal como "Tributação", desde o 10 grau
isso mudaria um pouco a mentalidade do povo
e ensinaria o que o tributo faz, o que ele produz?

Outra coisa que me preocupa - tenho dito
isso aqui, e talvez os dois expositores possam
trazer alguma informação adicional - é que te
mos medo de fazer a reforma tributária, porque
daqui a quatro anos os governadores e prefeitos
podem pedir outra e gastar todos esses recursos
só em nomeações. Então a população paga o
tributo mas não recebe nada em troca e sonega
às vezes por causa disso. Talvez houvesse uma
maneira de limitar-se despesas com pessoal,
qualquer coisa assim, para que os frutos do tributo
beneficiassem mais a população.

Acho que desta Constituinte sairá também o
controle daqueles orçamentos que são maiores
que o da União, por exemplo, empréstimos exter
nos. Fiquei estarrecido com o problema das esta
tais Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais
e São Paulo, engoliram 90% da dívida externa
do Brasil, que nós todos pagamos. Não adianta
controlar o orçamento do Brasil se eles apanham
o dinheiro lá fora, e depois os outros Estados
têm de pagar. Esse é um problema que o Con
gresso não controla.

Outro problema é o BNDES. Quando era Go
vernador corria ao BNDES e só me diziam que
os recursos haviam acabado. Descobri que aca
bavam porque o "Montorinho" jogou 20% dos
recursos do BNDES para o Estado de São Paulo.
Agora, o Governador do Riode Janeiro já colocou
o Márcio Frota para descontar aquilo que São
Paulo levou no ano passado. Isso também acon
tece com o BNH etc. Ficamos preocupados no
Congresso para controlar um orçamentozinho en
quanto ficam com uma enorme fatia dele. Costu
mo chamar de "triângulo das bermudas" os Esta-
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dos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,
onde some o dinheiro do Brasil.Que tipo de con
trole seria sugerido? Não é bem assunto desta
Subcomissão, mas não adianta tentarmos distri
buir um orçamento fiscal se eles têm aquela "fa
tíona" do orçamento mvisível do País.

Cumprimento ambos os expositores, o Presi
dente e o Relator, pela magnífica exposição que
tiveram a oportumdade de nos oferecer.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
cedo a palavra ao Prof. Orlando Cahman,

O SR.ORLANDO CAUMAN - De fato, as preo
cupações levantadas pelo Constituinte Gerson
Camata são procedentes. Realmente, há manipu
lação de recursos, inclusive no caso do Finsocial,
como coloquei inicialmente, porque o critério de
distribuição é feito a nível da força política, ou
seja, ganha mais o estado que tem mais poder
político, os outros Estados passam a ser meros
espectadores.

Quanto à questão do Imposto sobre Herança,
acho que tem validade a colocação do Consti
tuinte. Talvez como sugestão, cito o exemplo de
que, na Europa, no caso de herança, uma pessoa
que permanecerça na propriedade com a mesma
atividade, talvez seja poupada do tributo. Porém,
ficando ela fora daquela atividade poderá ser one
rada por isso Por exemplo, eu não teria parte
da propriedade de minha famíliano interior, uma
pequena propriedade, porque não vivolá, ou seja,
a herança que teria talvez pudesse ser gravada
em função de que não é o meu ganha-pão, não
vou fazer uso daquela propriedade. Porém, um
irmão que estivesse lá, trabalhando diretamente,
usufruindo da propriedade, talvez pudesse ter
uma isenção, um tratamento especial. Acho que
teria de haver necessariamente, um tratamento
diferenciado.

Quanto à sonegação, é uma questão que se
alastra, não só a nível de Brasil mas na América
Latina como um todo. Nos Estados Unidos tam
bém o nívelde sonegação é bastante alto. Busca
mos mecanismos para tentar diminuir essa sone
gação. Na medida em que são criados esses me
canismos, também os sonegadores criam novos
mecamsmos para deles fugir.Logicamente é uma
questão, que também importa todo um processo
de conscientização, tanto da população como dos
contribuintes, até no sentido de que vejam bem
utilizados os recursos arrecadados.

Com relação à questão de pessoal, realmente
sua colocação tem certa validade, uma vez que
se poderia aumentar o volume dos recursos que
seriam continuamente destinados a amphar o

, quadro de pessoal, e estariam sempre dependen
do de recursos adicionais para levar a frente ou
tros projetos De certa forma, em um determinado
momento teremos de confiar nos dirigentes políti
cos que também terão de se conscientizarem de
que a administração pública é coisa séria e que
tem que ser levada seriamente. Não sei de que
forma ou que mecanismos, poderiam ser utiliza
dos no sentido de estabelecer essas limitações.
Determinar uma porcentagem do total da receita
para pagamento de pessoal seria uma amarração
muito difícil de ser enquadrada no universo de
situações do Brasil. Esse é um problema mais
complexo. Talvezfosse uma alternativa a criação
de alguns mecanismos de penalização pelo mal

uso dos recursos públicos. Praticamente, era o
que teria a colocar.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Prof. Hugo Machado

O SR. HUGO DE BRITOMACHADO - Emi
nente Constituinte Gerson Camata, as observa
ções que V. Ex" fez em relação à minha manifes
tação me deixam efetivamente sensibilizado,por
que me considero um modesto professor de um
dos menores Estados de nossa Federação. Sinto,
nessa manifestação de V. Ex", uma espécie de
remuneração, de pagamento pelo esforço que
tenho despendido mais de vinte anos na pesquisa
dessas questões tributárias.Tenho dito que o pou
co que consegui fazer na minha vida, até hoje,
devo ao DireitoTnbutário. Em prímeiro lugar, co
mecei a interessar-me pelo DireitoTributario co
mo contador, e levei vantagem em relação aos
colegas de profissão porque a maioria não tinha
muito interesse pela legislação tributária, e conse
guia, então, melhor clientela como contador na
medida em que demonstrava algum conheci
mento em legislação tributária. Comprei livros,
como o de AlfredoAugusto Becker, antes de en
trar na Faculdade de Direito, e apaixonei-me de
tal modo pelo problema de tributação que até
abandonei um pouco a ótica exclusivamente jurí
dica para entrar na Economia, embora de maneira
muito temerária, porque, realmente, não tenho
conhecimento da matéria.

Aproveito o ensejo para dizer que concordo
plenamente com a observação do Prof. Caliman
no sentido de que a renda per capita para esse
efeito é um instrumento precário. Quando falei
em renda per capita apenas apontei um rumo.
Não quis indicar necessariamente um instrumen
to que devesse ser exatamente aquele, mas algo
que ele a se relacionasse, pelo menos, enquanto
não se tem um meio viável. Por isso estou de
pleno acordo com suas observações nesse as
pecto.

Quanto à questão dos conselhos de represen
tantes, ao mesmo tempo em que tenho de certa
forma, a vaidade de dizer que não vi essa idéia
em lugar algum - eu a inventei - diria que
quando é preciso inventardevemos ter a coragem
de fazê-lo. Não temos de ficar apenas copiando
a Itália, a França ou o Japão. Por que temos de
copiar?Já diziaNelson Hungria,que viveuhá mui
to tempo - e uso essa afirmação dele exatamente
para criticar o Imposto sobre ValorAgregado 
que em certas ocasiões, quando a Itáliaou a Fran
ça sofriam uma epidemia de coqueluche, muita
gente no Brasil começava a tossir sem saber por
que. Se os europeus estão tossindo, a moda é
tossir, então vamos tossir. Quando temos de criar,
temos de ter a coragem para criar, por que não?
Ainda que admitindo a possibilidade de não dar
certo. O fato é que estamos diante de uma reali
dade que precisa ser superada. Qual é a realidade?
E a ausência de um mecanismo que assegure
um tratamento efetivamente equânime de redistri
buição de rendas, porque o órgão central neces
sariamente sofre uma tendência do estado mais
pobre.

Recordo-me de que, em 1972, na época em
que eu era consultor-jurídico da Associação Co
mercial do Estado do Ceará, participei, no Rio
de Janeiro, de um encontro de empresários em
que, como estava praticamente no início ainda

da instituição do ICM, se questionava o problema
das disparidades regionais e se pretendia oferecer
ao Governo uma sugestão. Quase todos os esta
dos do Nordeste levaram uma sugestão no sen
tido de reduzir a zero a alíquota do ICM, que é
o pensamento do nobre Deputado Mussa Demes.
Nessa ocasião, recordo-me como se fosse hoje
que houve uma situação dramática de alguns es
tados do Centro-Sul. O Estado de São Paulo ime
diatamente suscitou uma questão de ordem, pro
pôs que aquela questão fosse votada não pela
classe empresarial de cada estado, mas por um
voto de cada entidade. Ganhou tranqüilamente,
porque tinha associação de tudo quanto era forma
de empresa. Vencida essa questão, São Paulo fi
cou sozinho no debate e obviamente perdeu, mas
não adiantou coisa alguma, porque o Governo
terminou não tomando providência.

Num sistema de fundos, com maior expressão
econômica e bem admnistrado por um órgão
que represente igualitariamente os estados - um
conselho onde cada governador vá pessoalmente,
ou mande um representante - acho que há con
dições de equacionarmos esse problema, ou, pelo
menos, vale a pena tentar.

Quanto ao problema do petróleo diriaque, den
tro da nossa proposta, ele passa a ficar sujeito
à íncidêncía do Imposto de Vendas.Se ele é extraí
do pela Petrobrás no estado, este vai tributar a
saida dele. Desaparece o Imposto Único sobre
Lubrificantes Então, o estado vai ter essa base
tributável, vai tributar a Petrobrás, não ao preço
do dólar-petróleo, mas ao preço da operação que
ela realizare que, necessariamente, será batizado
pelo preço do fornecimento dos combustíveis e
nada vai ter a ver com o preço do exterior 
pelo menos, esta é a idéia

Mas,deIXO claro, mais uma vez,que todos esses
problemas vão ficardependentes de uma solução
infraconstitucional, a nível de lei complementar
ou de lei ordinária, e para isso os Constituintes
já devem sair daqui exatamente com o pensa
mento direcionado nesse rumo para poderem tra
balhar. Felizmente - repito - serão os mesmos
que estão elaborando a Constituição.

Com relação ao Imposto Sobre Bens e Serviços
Suntuários acho que o Senador Gerson Camata
fez realmente uma colocação notável, que revela
a sua extrema sensibilidade para essas questões.
Efetivamente, aquele que usa o bem suntuário
sente mesmo um peso na consciência. Não sou
rico, sou uma pessoa de classe média, mais para
baixodo que para CIma, mas tenho um automóvel
de luxo e sinto um peso na consciência quando
paro no sinal e vem um menino pedir esmola.
Gostaria de pagar um tributo que tivesse certeza
de que era decorrência da minha liberdade de
possuir um automóvel de luxo. Tenho certeza de
que contribuinte algum fugirá a esse imposto,
inclusive porque o empesariado já explora este
aspecto. Todos sabemos que a montaria de auto
móvelganha muito mais nos acessórios que com
põem o luxo do veículo do que no automóvel,
porque ela sabe que aquilo se destina à classe
que pode pagar Todo mundo sabe que uma Co
ca-Cola, numa boate de luxo,num hotel de cinco
estrelas, num ambiente qualquer que seja só fre
qúentado por ricos, é bem mais cara do que na
lanchonete da esquina porque o vendedor está
sabendo que quem a consome ali pode pagar.
Por que o Estado não deverá também tirar pro-
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veito dessa expressão eloqüente de capacidade
contributiva? Deve tirar proveito, e acho que a
mnguém vai inspirar sentimento de ódio pelo tri
buto, ou de fuga ao tributo. Sei qr .~ é dífrcíl e
sei que a arrecadação vai ser problemática, mas
estou absolutamente convencido de que vale a
pena tentar, sobretudo contando com a colabo
ração dos municípios, na medida em que estejam
interessados numa redistribuição da fatia desse
imposto e, portanto, ao concederem o lIvará de
funcío.iarnento, qualifiquem as empresas de mo
do a possibilitar a cobrança desse tributo. Vai ha
ver sonegação, mas mesmo assim vale a pena.

Arespeito do Imposto sobre Herança, a preocu
pação do Constituinte é procedente, mas eu dina
que o Direito contém soluções muito ricas para
superar essas questões. Não é aconselhável que
um cidadão forme um patrimõnio, e, tendo alguns
filhos a trabalhar com ele, não coloque, no mo
mento da formação desse patrimônio, a titulari
dade já para esses filhos. Na medida em que
o Imposto sobre a Renda é progressivo. a tributa
ção sobre a renda será muito suavizada se o titular
for o cidadão e os cinco filhos e não o cidadão
sozinho. Para isto o Direito oferece as fórmulas,
as sociedades mercantis estão aí para isto. Quer
dizer, ao invés de desenvolver uma atividade 
ele e seus cinco filhos - toda em seu nome,
só para quando morrer deixar para eles, por que
ele não vai logo formando o patrimônio em nome
dos cinco filhos? Embora nenenzinho de cueiro,
não tem problema, - a sociedade anônima está
aí para isto - o menor pode ter ações e participar
da formação desse patrimônio. Isso vai permitir
exatamente a diferença entre o pai que tem cinco
filhos que com ele trabalham - e que vai ter
a coragem da dar as ações da sociedade para
os filhos.porque eles estão trabalhando - e uma
situação simulada - em que os cinco filhoslevam
boa vida, porque o pai é rico e estão brincando
nas boates da Europa. Então, quando o pai morre,
eles vêm receber a herança. Aqueles filhos que
trabalham com o pai na construção do patrimô
nio. a solução que indico é a de que o pai faça
com que a eles pertença o patrimônio desde o
momento de sua formação. Asociedade anônima
é um excelente instrumento para Isto, inclusive
porque permite ao pai o controle de seus bens.
O pai pode dar as ações gravadas do usufruto
e do direito de voto, quer dizer, o pai pode ter
o controle absoluto da sociedade anônima, não
obstante o patrimônio já estar sendo formado sob
a titularidade dos seus filhos. Os filhos podem
ficar sob o controle comum do pai que constitui
a sociedade anônima. Ele distribui as ações para
os filhos, mas grava essas ações com o usufruto,
que pode ser parcial ou relativo. Essa gravação
atribui a ele o direito de votar. Então, ele mantém
todo o controle da formação do patrímôrno, não
obstante o patrimônio já ser formado na titulari
dade de cada um de seus filhos. Desse modo
o Imposto sobre Herança não vai existir. além
do que o pai vai ficar numa situação extrema
mente favorecida em relação ao próprio Imposto
de Renda.

A questão da sonegação. Recordo-me de que,
quando fazia o Curso de Mestrado na Universi
dade Federal do Ceará, - talvez por feltcidade
minha deixei para fazê-lo relativamente há pouco
tempo, não o fIZ logo depois que terminei o curso

de graduação, estando mais maduro aproveita
mos melhor os estudos do que quando se é muito
jovem e não se tem uma idéia do valor desses
e studos - fiz lá a chamada pesquisa de campo.
Entrei na área dos sociólogos, pesquisei num uni
verso de quinhentos estudantes de duas universi
dades e investiguei exatamente o motivo que leva
o cidadão a sonegar impostos. Coloquei várias
alternativas para serem assinaladas: a consciência
de que os recursos são mal gastos, com mordo
mia, etc. e tal, o individualismo do cidadão, o
espírito egoísta do cidadão, a complexidade da
legislação tributária que induz ao desconhecimen
to dessas questões por parte do contribuinte, en
fim, coloquei uma série de questões assim. A res
posta que ganhou nessa pesquisa, por uma maio
ria incrível, foi a de que o cidadão é levado a
sonegar tributos porque os dinheiros públicos são
mal gastos. Mas eu fizuma pesquisa idêntica si
multaneamente, com o mesmo questionário, nu
ma amostra que eu chamei de amostra qualifi
cada - a dos estudantes eu chamei de amostra
não-qualificada, eles tinham alguma qualificação,
mas eu a chamei assim - na qual pesquisei entre
juízes, colegas da seção judiciária do Ceará, pro
curadores da República, desembargadores do Tri
bunal de Justiça, pessoas de uma idade mais
madura e também de uma formação profissional
mais completa. A resposta que ganhou foi a do
egoísmo humano. O que leva o cidadão a sonegar
tiributos chama-se egoismo humano, quer dizer,
ele sonega porque é egoísta, não porque o Gover
no gasta mal ou porque a legislação é complicada.
Não é nada disto, esses são pretextos. Essa foi
a resposta que ganhou nessa amostra mais ma
dura. mais qualificada. Pessoalmente, estou con
vencido de que não é somente um fator ou outro,
isoladamente, que contribui para a sonegação,
para a atitude evasiva do contribuinte; mas, na
verdade, o fator predominante é mesmo o egoís
mo humano.

Por isso prego estruturas menos vulneráveis.
Não coloco em questionamento a honestidade
do cidadão. Não interessa discutir se o cidadão
sonega porque é honesto ou desonesto, não inte
ressa discutir se é porque o Fisco não esta apare
lhado. Coloco estruturas que, pela simplicidade,
sejam menos vulneráveis. Por isso sou contrário
à não-cumulatividade do ICM, porque acho que
é a mais vulnerável de todas as estruturas que
já vi. Em vinte e tantos anos de pesquisa sobre
matéria tnbutária nunca vi uma estrutura mais
vulnerável. Ela vai chegar ao ponto da sofistica
ção

Amanhã posso dizer:vamos fazer uma empre
sa lá no Ceará, para a gente ganhar dinheiro.
"Como?" Digo: enganando o Fisco. "Por quê?"
Porque o imposto não-cumulativo nos permite
fazer isto. "Como?" A gente pega duas pessoas
que fazem o que se manda, que não têm onde
cair vivas- porque morto cal em qualquer parte
- e os manda constituir uma sociedade comer
cial. O que elas vão fazer? Vão comprar e vender,
não vão fazer mais do que isto, só que vão com
prar por um preço, que é o preço real, e vão
vender por muito mais, ficticiamente. Vou com
binar com determinados empresários que eles
vão me comprar a mercadoria mais cara, só que,
na verdade, não me pagarão este preço mais

caro. vão pagar o preço real da mercadoria, mas

eu vou dar para eles uma nota fiscal de preço
mais elevado e com isto vou dar custo fictício
para sonegarem Imposto de Renda e vou dar cré
dito de ICM para que eles soneguem. No dia em
que a fiscalização apertar, a empresa estoura.
Seus donos são duas pessoas absolutamente
inexpressivas e eu vou ficar rico. Não há meca
nismo jurídico que impeça isso, inclusive porque
se o Fisco autuar a empresa que comprou essas
mercadorias, tranqüilamente ela vai ganhar no
Judiciário, na medida em que provar que a empre
sa que vendeu era regularmente inscrita, a nota
fiscalera boa, a mercadoria foicomprada mesmo
e a operação não era simulada. A única questão
está na diferença de preço, mas o Fisco nunca
terá condições de provar que ela não pagou aque
le preço.

Então, não posso ser favorável a um tributo
que está montado numa estrutura legal que per
mite atitudes desse tipo. Felizmente para os esta
dos o empresário menos honesto não viu essa
brecha em toda a sua extensão, mas ele a verá,
aos poucos, se o sistema da não-cumulatividade
continuar. Já conheci inúmeros casos, lá em For
taleza, em que isto aconteceu. Um dos atuais as
sessores da Secretaria da Fazenda prometeu-me
uma relação de casos concretos devidamente do
cumentados, isto para não se falar em fraudes,
digamos assim, mais grosseiras. Estas poderiam
ser objeto de uma ação fiscal repressiva, como
é o caso da nota calçada, em que a via que fica
no bloco do vendedor tem dez e a via que vai
para o comprador tem 110. Este é um tipo de
fraude mais grosseira, que permite repressão,
mas não tem por que se dar ensejo a que ela
aconteça para depois reprimi-Ia. Se se puder ter
mecanismo que não permita a ocorrência da frau
de, é melhor. Mas existem fraudes - repito 
em que não há mecanismo legal capaz de reprimir
e que são ensejadas exatamente pela estrutura
não-cumulativa do imposto.

Agora, insisto: Qual é a vantagem da não-cu
mulatividade?

Pesquisei, e a resposta encontrada foi a de dar
um caráter de neutralidade ao imposto. Muito
bem. Mas, se estamos com um sistema tributário
cheio de tributos que são instrumentos de inter
venção na economia, por que vamos pretender
um tributo neutro? Qual a utilidade desse tributo
neutro, num mundo de tributos de intervenção?
A outra finalidade: propiciar a integração econô
mica européia. Qualquer pessoa que quiser dar-se
ao trabalho de pesquisar verá. Pode começar pelo
Cesário Cocciani, que tem tradução para o espa
nhol. Esse sistema foi bolado pelo Maurice Loret,
da França, para permitir a integração dos países
na Comunidade Econômica Européia. Estamos
pensando em integração com outro país, cobran
do imposto de importação naquelas alturas para
proibir as importações, para dificultaras importa
ções, isentando e estimulando as nossas exporta
ções? É assim que estamos fazendo integração
com a Europa ou com a América Latina? Acho
que não é assim.

De modo que estou absolutamente convencido
de que o imposto sobre o valor agregado, ~rimei
ro, é um instrumento centralista, é um reton,:o
à Emenda n° 18.Eu diria que é uma sofisticaçao
da Emenda rr 18. Na época da Emenda n° 18,
talcomo está sendo proposto agora, pretendeu-se
implantar um imposto de valor agregado, e feliz-
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mente isto não passou por inteiro - não sei quais
foram as razões -,mas pela metade. Agora estão
querendo completar um sistema que, a meu ver,
só visa a criar um tributo neutro, porque se preten
dia que a economia dos países desenvolvidos da
Europa tivessem finanças neutras. E um retomo
ao Adam Smith, que sustenta que o Estado não
deve interferir no domínio econômico. Então, o
tributo deve ser tanto melhor quanto mais neutro.
É óbvio que se se pretender o objetivo da neutrali
dade, está bom, mas, mesmo assim, será inútil,
porque temos um sistema completo de tributos
não neutros.

O problema das despesas de pessoal, como
diz o Prof. Caliman, é um problema muito difícil,
é o problema do controle das despesas públicas
nos Estados e municípios. Diria que, ainda que
seja um grande mal, é um mal menor do que
o centralismo, porque, de alguma forma, o pater
nalismo, nesses Estados, é um mecanismo redis
tributivo de renda, e não vejo nisto um grande
mal, do ponto de vista da economia como u~
todo. Acho que deve ser controlado, mas nao
sei bem qual seria o mecanismo. Não me parece
que a Constituição Federal deva ser um instru
mento para exercer esse controle, exatamente
porque na medida em que, sendo um instrumento
desse controle, neutraliza a autonomia. Mas, n?s
Constituições dos Estados nada obsta. Há, hoje,
uma integração política, e nada obsta a que os
Srs. Constituintes, em articulação com os deputa
dos estaduais, imaginem um mecanismo desse
tipo. Estamos vivendo um momento em que al
guns governadores têm dado demonstração elo
qüente - e o do Ceará é um exemplo - no
sentido de minimizar esses excessos. S. Ex"tem
enfrentado muitas dificuldades, mas, pessoal
mente, acredito que irá superá-Ias; é um homem
de muita fibra, que tem muita vontade de acertar.
É um problema cultural. Acho que, a longo prazo,
tenderemos ao seu aperfeiçoamento e à sua supe
ração.

Acho que a questão da dívida externa é efetiva
mente muito séria. Os orçamentos paralelos
constituem um problema muito sério, mas acho
que o Congresso Nacional pode controlá-lo. Esse
assunto não é da Comissão, por isso não foi abor
dado, de início, como nossa proposta. Mas basta
que a Constituição Federal estabeleça uma regra
condicionando a contratação de empréstimos ex
ternos à aprovação do Congresso Nacional. Pode
se até colocar um quorum bem exigente para
essa aprovação, dependendo do que se achar
conveniente. Acho que o instrumento deve ser
este. Os Estados já são controlados. AUnião pode
e deve ser controlada pelo Congresso Nacional.
Como já falei no início, a divisão dos poderes
políticos não deve ser só entre a União e os Esta
dos, mas deve existir dentro da própria União,
com o restabelecimento das prerrogativas e do
prestígio do Congresso Nacional. Este é um ponto
fundamental. Entendo como absolutamente posi
tiva a intenção de se colocar, na Constituição que
se está a elaborar, uma regra condicionando a
obtenção de qualquer contratação de qualquer
empréstimo externo à aprovação do Congresso
Nacional. •

Tenho a impressão de que se não consegui
ao menos tentei esclarecer todas as questões le
vantadas pelo eminente Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) -AMesa
registra, com muita satisfação, a presença do erm
nente Constituinte Paulo Macarini, Vice-Líder do
PMDB,que honra, sem dúvida, os trabalhos desta
Subcomissão. Tem a palavra, agora, o nobre
Constituinte Osmundo Rebouças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Gostei muito das exposições Como já
estamos bem avançados na hora, gostaria de fazer
apenas duas ou três perguntas ao Prof. Hugo de
Brito Machado, cujo trabalho tive mais tempo de
ler e de meditar.

A primeira pergunta é sobre a proposta que
o professor apresenta da criação de dois impostos
a nível federal: sobre propriedade de bens móveis
de caráter suntuário e sobre o uso ou consumo
de bens e serviços suntuários, ou seja, tributar
o Juxo. ,

Queria ter idéia de que tipo de bens seriam
esses. O automóvel já tem o Imposto sobre Pro
priedade de Veículos Automotores; falta, então,
tributar o uso do automóvel, por essa proposta.
Argumenta-se já que o uso do automóvel é tríbu
tado indiretamente através dos impostos sobre
combustíveis. Bens móveis de caráter suntuárfo,
fora o automóvel e a casa, que é tributada pelo
IPTU, a fazenda, que é tributada pelo Imposto
Territorial Rural, que tipo de bens seriam esses?

Já há proposta de criação do Imposto Sobre
o Patrimônio Líquido de Pessoas Físicas. Esses
bens móveis já não estariam nesse patrimônio
líquido, isto é, não seriam uma outra tributação
do mesmo bem, ou um exclui o outro?

Sobre a proposta do lCM cumulativo, teria não
uma indagação, mas um comentário a fazer: acho
muito corajosa e elogiável essa proposta, porque
virou tabu, no Brasil, imitar os países europeus
e os Estados Unidos. Realmente, a estrutura do
ICMnão-cumulativo é uma estrutura de luxo para
o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, não
há esse tipo de avanço. Dá uma trabalheira tre
menda e a contabilização é complicada. Peque
nos contribuintes ficam malucos com pilhas de
livros. Acho que não valem a pena as argumen
tações apresentadas para propor o ICM não-cu
mulativo, aquela história de que o produto estimu
lava a integração vertical. Também não acho váli
do o fato de que o produto, no fim, deixava bem
transparente o valor total do imposto, porque tudo
vinha sendo abatido e só ficava, realmente, o im
posto cobrado na última etapa. Creio que o que
está valendo, hoje, ainda para segurar a manu
tenção do imposto não cumulativo, é o comércio
exterior, para poder isentar as exportações. Gos
taria de saber exatamente qual o imposto embu
tido no produto a ser exportado, para, ao isentar
a etapa final, e já que foi dado crédito em todas
as anteriores, isentar-se tudo. No imposto cumu
lativo é impossível saber quanto contém de im
posto um produto, porque as matérias-primas vie
ram sendo tributadas em várias etapas, os compo
nentes também, porque um foi vendido duas, três
cada vezes outro foi vendido cinco vezes, e em
cada vez o imposto caiu. No fim, ninguém sabe
quanto de imposto está embutido no preço final.

Creio que se mantém o imposto não-cumu
lativo devido a essa necessidade de identificar a
quantidade de imposto que há no preço final,
para poder dar isenção na exportação. Quanto
ao resto, não me parece ter mais validade. Pode-

ríamos até pensar num imposto cobrado só na
venda final .ao usuário ou consumidor, como é
o Imposto de Vendas nos Estados Unidos. Não
se tnbuta nenhuma operação intermediária, por
que se se tributa em cada venda, realmente vai
haver um acúmulo, que no fim é impossível identi
ficar. De modo que, paga-se um imposto pela
mesma caneta que é vendida da fábrica a uma
loja que vai entregá-Ia ao consumidor. Se ela foi
entregue da fábrica ao revendedor, do revendedor
à loja, da loja ao consumidor, já vai haver mais
imposto. Então, o preço do produto passa a de
pender do número de vezes em que foi comercia
lizado. Mas se se isentassem essas vendas inter
mediárias e se cobrasse só a final, tudo bem.
O problema é que se forem deixadas isentas as
vendas mtermediárias, aí a sonegação vira uma
coisa de louco. Se a caneta vai da fábrica para
o revendedor, não se cobra Imposto. Aí, o brasi
leiro é vivo e vai aparecer grande número de re
vendedores comprando para uso final Vejo que
é difícil, hoje, voltarmos ao sistema cumulativo.
Fora esses argumentos práticos, existe o tabu.
O brasileiro é o homem do tabu. Noventa e nove
por cento dizem que tem de ser não-cumulativo,
é valor adicionado, etc.

Minha indagação final é a seguinte: o que acha
o professor da proposta ontem apresentada pelo
Prof. Edvaldo Brito, da criação de um estatuto
para defender o contribuinte? O sistema tnbutárío
é, realmente, o sistema do leão. Não prevê direitos
do contribuinte. Não seria necessário, realmente,
criar um sistema que desse proteção jurídica ao
contribuinte, ou que deixasse, simplesmente, que
o contribuinte, sendo maltratado pelo Leão, fosse
à Justiça defender-se? O que S. S" propôs foi
a conveniência de se criar esse estatuto do contrí
buinte.

Basicamente seriam estas as minhas observa
ções. Das propostas até aqui chegadas verifica
mos que o município, realmente, não tem possibi
lidade alguma de viver com receita própria no
Brasil. Podia até fazer uma pergunta final: por
que não extinguir todo tipo de tributo municipal
e deixar o município viversó de transferência mes
mo? O município, realmente, nunca vai cobrar
o imposto, e se este for incidir sobre os residentes,
o eleitor do prefeito, o eleitor daqueles vereadores
que vão estabelecer o imposto, aí não funciona
mesmo, porque a pressão é muito forte. Não seria
melhor acabar de uma vez com o imposto muni
cipal e ficar ajudando o município diretamente?
O governador trataria bem os seus prefeitos

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Passo
a palavra ao Prof. Hugo de Brito Machado.

O SR. HUGO DE BRITO MACHADO - Agra
deço as observações ao eminente Constituinte
Osmundo Rebouças, porque, tanto quanto as an
teriores, vêm permitir-me fazer considerações adi
cionais ao que faleipara demostrar como a minha
convicção realmente está robusta nesses assun
tos. Colocou o eminente constitucionalista Os
mundo Rebouças a questão - entre outras consi
derações que não julgou tão importantes - do
dimensionamento da carga tributária para fins de
dimensionamento do estimulo à exportação. O
imposto não-cumulativo teria o grande mérito de
permitir o dimensionamento da carga tributária,
para fins de estabelecer um quantum do estimulo
à exportação.
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o SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Só fazendo uma complementação, esse
argumento vale no Brasil. Não sei por que não
vale nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ex
portam, diariamente, bilhões e bilhões de dólares,
para a Europa e para o Japão, e não têm esse
imposto Como é que vivem sem o imposto não
cumulativo?

O SR. HUGO BRITOMACHADO - Agradeço
essa observação final, porque vem exatamente
em minha ajuda. Esse dimensionamento pare
ce-me ser absolutamente desnecessário. O di
mensionamento do incentivo à exportação não
deve ser feito em função da carga tnbutária inter
na, mas, sim, em função do mercado exterior,
onde o produto precisa ser competitivo. Então,
não adianta coisa alguma estimular a exportação
de determinado produto industrializado,no Brasil,
se, embora dispensando a carga tributária, ele
permaneça sem condição de competitividade no
mercado exterior.Também não vejo por que dis
pensar toda a carga tributária interna, se com
apenas parte de sua redução o produto já ganha
ria competitividade no mercado exterior. O di
mensionamento do incentivo à exportação dos
produtos industrializados não deve ser feito em
função da carga tributária interna do produto a
ser exportado. Deve ser feito em função da com
petitividade do produto a ser exportado, no mer
cado onde se vislumbra possibíhdade de penetra
ção, e não pela carga tributária interna. Acho que
esse argumento já responde tranquilamente à
questão. Mas quero acrescentar que, no Brasil,
a não-cumulatívidade não tem sido útil sequer
para o dimensionamento da carga tributária para
fins de exportação. Explico: a legislação brasileira
exige o estorno do crédito fiscal. Consequente
mente, impõe o ônus na exportação de todo e
qualquer produto industrializado em cuja compo
sição estejam matérias-primas de origem animal
ou vegetal, que correspondam a mais de 50%
de seu custo. Este é outro crime contra a econo
mia dos Estados do Nordeste. Já não digo contra
o Tesouro Público dos Estados do Nordeste, mas
contra a economia desses Estados. Talvez até
de Estados de outras regiões do Brasil também,
mas sabemos que, no Nordeste, as poucas indús
trias que existem consomem matérias-primas de
origem animal e vegetal. Para essas indústrias,
então, o estímulo à exportação não existiria,por
que elas seriam obrigadas a estornar o crédito
ICM. E digo mais: o problema do estorno é outro
trambolho dentro da não-cumulatividade. Advo
guei muito, em Fortaleza, para empresas que
eram autuadas porque não haviam feito o estorno
e eu conseguia driblar o fisco estadual com dados
da contabilidade de custos, para mostrar que as
minhas clientes não eram obrigadas a fazer o
estorno. O Fisco estadual não tinha condição de
superar os meus argumentos. Contratava um
bom auditor, mandava fazer uma perícia. Ganhei
algumas causas no próprio Conselho de Contri
. A castanha de caju é um exemplo. O Estado
não tem auditores de alta qualidade e eu conse
guia um, porque o valor da questão era tão alto
que valia a pena mandar vir um grande auditor
de São Paulo ou de onde fosse para dar-me um
laudo, demostrando que o custo de industriali
zação, ali, não absorvia mais de 50% de matéria
prima de origem animal ou vegetal. Então, é mais
um trambolho da não-cumulatividade, que só ser-

ve para a prática de fraudes. As Secretarias da
Fazenda dos Estados, na sua quase totalidade,
não dispõem de meios para controlar o valor des
ses estornos. O resultado é que todas as empresas
que são predominante ou exclusivamente expor
tadoras de produtos industrializados e que não
têm, portanto, como utilizaro crédito do ICM, nas
suas operações, ficam com crédito contra o Esta
do. Disso decorreu uma pressão tão forte, que
a legislação chegou a permitir a transferência des
ses créditos inclusive para a compra de merca
dorias de outras empresas. Daí,passaram a emitir
notas para transferir créditos que existiam e que
não existiam. As Secretarias da Fazenda não têm
mecanismos para controlar isso.

Agora mesmo acabei de dar ao Governador
Tasso Jereissati uma sugestão no sentido de Im
pedir a transferência do crédito sem prévio con
trole da Fazenda. Não sei se já foipublicado decre
to nesse sentido, mas tudo indica que o Estado
do Ceará vai condicionar a transferência do cré
dito desses exportadores para outras empresas
ao prévio exame da Secretaria da Fazenda, para
que ela possa verificar se aquele crédito é real
mente legítimo ou não.

Tenho certeza de que isso vai dar briga e que
muitos questionarão na Justiça a validade desse
decreto. O Dr.Josberto Romero de Bastos, quan
do Secretário da Fazenda do Estado do Ceará,
interpelou-me numa palestra que fizna Delegacia
da Receita Federal, ocasião em que sustentei essa
colocação. Disse-me ele: "Não, professor, resolvi
esse problema quando era Secretário da Fazen
da". - "Muito bem, como foi que V. Ex" fez"?
- "Através de uma Instrução normativa limitei
a utilização dos créditos a apenas 80%. Toda vez
que houver possibilidade do crédito ser fraudu
lento, fica limitado a 80%''. Disse: "Doutor, permi
ta-me a franqueza, mas a sua solução, além de
ser flagrantemente contrária ao Direito, é ilegal,
é abusiva e nada resolve. É abusiva por quê? Por
que V.Ex' está atingindo tanto o contribuinte ho
nesto como o desonesto, quer dizer, aquele que
tem um crédito legítimo só vai poder usar 80%.
Por que, se ele tem direito a 100%? Se for à
Justiça, ele ganha, porque a lei diz que ele tem
direito a 100%. V.Ex" não pode, através de uma
instrução normativa, limitar a 80% o uso do cré
dito. E não resolve a questão, exatamente, porque
o fraudador está ganhando 80%. Então não resol
ve coisa nenhuma.

Acho que o mal está exatamente na não-cumu
latividade, que é a tosse do brasileiro que viu a
Europa com coqueluche e que não tem nenhuma
utilidade no Brasil. Ela só foi útil na integração
da Comunidade Econômica Européia. No Brasil,
é um trambolho, não serve para coisa alguma.
Que me perdoem os economistas autores dessa
proposta, mas na verdade ela só serve para com
plicar o sistema e possibilitar algumas práticas
fraudulentas em sentido estrito e outras práticas
fraudulentas lato sensu, que não implicam, pro
priamente, uma conduta punivel,embora indireta
mente violadoras da lei, como é o caso que citei
das empresas que se podem instalar apenas para
transferir créditos. E o Fisco não tem como pu
ni-Ias.

Se é um tabu, eu diria que vale a pena tentar
quebrá-lo. Por que não? Se não conseguirmos,
não houve nada, mas tentamos. Se estou cons-

ciente de que há um tabu por que não devo tentar
quebrá-lo?

Efetivamente, há necessidade de um Estatuto
do Contribuinte, especialmente, porque o Poder
Público, no Brasil, abusa do poder de tributar,
com fórmulas anômalas de tributação. Há pouco
julguei, no Ceará, um caso, pertinente a esse mal
sinado Empréstimo Compulsório sobre Automó
veis - que não é empréstimo, porque não com
porta restituição - e disse, na minha sentença,
que de nada valeriam as garantias constitucionais
ao contribuinte, se fosse lícito ao Poder Público
instituir fórmulas anômalas de exações. É só uma
questão de interpretação do Direito.Se existe uma
constituição que consagra determinadas limita
ções ao poder de tributar e se eu admito que
o órgão público pode burlar essas limitações atra
vés da criação de exigências anômalas, então é
melhor rasQara constituição, porque ela não serve
para nada. E melhor adotar a postura do eminente
Secretário da Receita Federal, que diz que o que
deve orientar as decisões é a presença ou não
do interesse público. Se há interesse público, va
mos tomar de qualquer jeito; a lei não interessa.
Agora, se há lei, vamos cumpri-la. Acho que a
única forma de se prestigiar o Parlamento é cum
rar que a lei existe para ser cumprida. Na medida
em que não se observa o cumprimento da lei,
o Parlamento está desmoralizado, porque está
produzindo coisas inúteis.

Acho que, na verdade, o Estatuto do Contri
buinte é coisa relativamente simples. Na nossa
proposta, modestamente, não diríamos que pre
tendemos ter resolvido o problema, mas indica
dos os rumos de sua solução. Como? Restabe
lecendo, como, aliás, já está estabelecido, o prin
cípio da legalidade. Se V. Ex" acharem que vale
a pena uma constituição analítica, eu diria que
é só colocar a regra do art. 97 do CTN na Consti
tuição, porque aí o princípio da legalidade fica
bem disciplinado a nível constitucional. Não con
sidero isso necessário, porque acho que com as
outras colocações que estou tentando oferecer
chegaríamos a um ponto em que o próprio Poder
Judiciário não teria como fugir à decretação de
ilegalidade dos tributos. Então, diria: a legalidade
pela referência de que o tributo só pode ser criado
por lei, a extinção do decreto-lei como instru
mento de criação de tributo; um desdobramento,
uma explicitação do princípio da anterioridade em
relação especialmente ao Imposto de Renda. Em
relação aos demais tributos, a anualldade resolve.
Acho que o princípio da anualidade resolve mara
vilhosamente a questão do Estatuto do Contri
buinte nesse aspecto. O contribuinte fica ciente
de que só pagará o tributo que está Inserto no
Orçamento aprovado pelo seu representante no
Parlamento. Não me parece que possa haver, no
plano teórico, uma garantia melhor. Alguém diz,
na prática, assim: "Não, o Congresso Nacional
não funciona, não adianta". Ouvimos, ontem,
uma afirmação do Dr.Doniac, da Receita Federal,
de que o Orçamento é só de brincadeira, que
não serve para coisa alguma, que aquilo é só
pro forma. Ora, à medida que assim o conside
ramos, ele nada vale. Se a própria constituição
é de brincadeira, para que fazer constituição? Te
mos de entender que o Orçamento vale alguma
coisa e depende de nós começarmos a prestigiar
essa peça. Depende do Parlamento começar a
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examinar o Orçamento com o devido cuidado,
para nele ver não apenas uma peça formal, mas
um plano de governo começar a questionar a
destinação das verbas na aprovação do Orçamen
to. Para isso, o princípio da anualidade do tributo
é o melhor instrumento que me ocorre mencio
nar. O Congresso Nacional estará ciente de que
os tributos só serão cobrados se previstos no Or
çamento. Isto é poder político para o Congresso.
Isto é prerrogativa do Congresso NaCional. Cabe
lhe usar essa prerrogativa.

Não há problema algum no que se refere à
subordinação da cobrança de qualquer prestação
pecuniária, que não seja sanção de ato ilícito ao
regime tributário.Com relação à anterioridade do
Imposto de Renda, que eu mencionava, basta que
se coloque - como, aliás, foiaprovado no 11 Con
gresso Brasileiro de Direito Tributário, em São
Paulo- uma regra de simplicidade absolutamen
te alcançável por qualquer pessoa e sugerimos
isso na nossa proposta: no próprio dispositivoque
prevê a competência da União Federal para insti
tuir Imposto de Renda está dito: "Imposto Sobre
Rendas e Proventos de Qualquer Natureza, que
se regerá por lei anterior ao respectivo período
base". Está resolvido o problema. Sabemos que
esse foi o problema mais sério em matéria de
Imposto de Renda.

Existem trabalhos doutrinários notáveis, como
o do Luciano da SilvaAmaro, advogado em São
Paulo,que tem um estudo maravilhososobre esse
assunto. O próprio Presidente do Supremo Tribu
nal Federal fez, em São Paulo, também, quando
se discutiu essa questão, uma palestra muito boa
sobre o princípio da anterioridade. Na proposta
do Dr, Quintamlha, ele fala de lei anterior ao fato
gerador. Bom, aí surgem as questões, porque fica
se discutindo se o fato gerador do Imposto de
Renda acontece no dia 31 de dezembro ou no
dia 10de janeiro. Acontece no ano que é o ano
base ou o ano-base é só um referencial, mas
o fato gerador é no exercíciofinanceiro?São ques
tões acadêmicas que não serão superadas. A co
locação que faço é muito prática e objetiva: o
tributo reger-se-á por lei anterior ao respectivo
período-base. Eviteia expressão "ano-base", por
que, hoje, como sabem V.Ex",as pessoas jurídi
cas podem ter períodos anuais ou semestrais.
Por isso não me referia ano-base e, sim, a perío
do-base.

Acho isso justo sob todos os aspectos. Não
se compreende que alguém deva pagar um Im
posto de Renda calculado pela aplicação de uma
lei que não estava em vigor quando realizou a
operação. Mas, se formos para a técnica jurídica,
acho que o Supremo Tribunal Federal tem abso
luta razão quando dizque o fato gerador do tributo
completa-se no último dia do ano-base. Portanto,

.. basta que a lei entre em vigor até o último dia
do ano-base para que seja válida. Se analisarmos
o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, do
ponto de vista rigorosamente jurídico, o fato que
o gera é a ocorrência de lucro líquido tributável.
Só sei que isso existeno últimodia do ano, porque
posso passar 350 dias lucrando e ter um prejuízo
nos últimos dias do ano, que absorve o lucro
dos dias anteriores. Então, juridicamente, o fato
que gera o dever legalde pagar Imposto de Renda
não é uma ou outra operação isolada;mas a ocor
rência do lucro líquido apurado no balanço. Isso

~ é que gEra o dever de pagar Imposto de Renda
I

e ISSO só se conhece, efetivamente, no fim do
período-base. Não acho justo que alguém desen
volva operações sem saber quanto vai pagar no
final, quando apurar o seu lucro líquido, e seja
surpreendido por uma lei na véspera do último
dia do exercício. Daí por que sugiro que se colo
que na Constituição uma norma dizendo: "Im
posto de Renda e proventos de qualquer natureza,
que se regerão por leiantenor ao respectivoperío
do-base".

Com relação à proibição de outras exações,
não há dúvidade que a Constituiçãopode colocar.
Em relação aos empréstimos compulsórios, em
nossa proposta nós os admitimos. Acho que não
seria correto deixar de admiti-los. Existem algu
mas propostas mais radicais que não o admitem.
A nossa proposta deixa amarrado o sistema de
tributos, propriamente dito. Então, é justo colocar
na mão do Governo Federal um instrumento que
lhe permita arrecadar, nas ocasiões de emergên
cia ou da ocorrência de necessidade de retenção
de meios circulantes, desde .que a lei defina o
prazo para restituição e dê ao contribuinte as ga
rantias de que ou vai obter a restituição ou terá
o direito de compensar esse empréstimo com
quaisquer outras dívidas que tenha para com o
Governo Federal. Acho que é razoável dar esse
instrumento de flexibilidade ao Governo,e, aí,pro
tege-se o contribuinte; fecha-se o Estatuto do
Contribuintena medida em que se introduza lega
lidade, a anterioridade, a anualidade e a vedação
a fórmulas anômalas de tributação, inclusive as
chamadas contribuições para intervenção de do
mínio econômico, etc., que na mmha opinião são
fórmulas excrescentes.

Que é intervenção no domínio econômico?
Quem é capaz de definir o que seja isso? Muita
coisa pode ser considerada como intervenção no
domínio econômico. Então o Governo fica com
um cheque em branco para preencher no valor
que quiser, na hora em que quiser. Assim, acho
que não deve ser permitido ao Governo criar con
tribuições para intervenção no domínio econô
mico. Deve criar impostos, que têm seus fatos
geradores delineados; deve criar taxas, que são
remuneratórías de atividade do Estado e devem
ser mais ou menos dimensionadas em função
do custo dessas atividades; deve cobrar contri
buições de melhoria,aliás,não cobradas indevida
mente. Posso até estar sendo injustonessa afirma
ção, mas parece-me que os administradores da
coisa pública, no Brasil, não cobram a contri
buição de melhoria porque não querem publicar,
detalhadamente, o orçamento das obras. O Códi
go TributárioNacionalexige,como requisito para
a cobrança da contribuição de melhoria - e acho
que isso deve permanecer - a publicação do
orçamento detalhado das obras. Então, a contri
buição de melhoria é um tributo em desuso. Al
guém sugere, por isso - acho que é o caso
do Fernando Rezende -, a extinção da contri
buição de melhoria. Não acho que ela deva ser
extinta. O que se deve tentar é um aperfeiçoa
mento do mecanismo. Mas é um tributo justo.
Se alguém auferiu proveito em relação a uma
obra pública, teve um imóvel valorizado, é justo
que se remunere esse custo. Portanto, não defen
do essa extinção. Mais uma vez peço desculpas
a V. Ex", porque é uma matéria de que gosto
muito e alongo-me quando começo a falar. Per
doem-me, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Pena,
professor, que no Plenáno,numa quinta-feira, vés
pera de um feriado grande, não tenha o número
de parlamentares que desejaríamos estivesse,
aqui, neste momento.

Como último Parlamentar inscrito tentarei ser
breve, a fim de que possamos concluir nossos
trabalhos de hoje, pois sei que alguns já estão
cansados. Em relação à palestra do Prof.Calíman,
desejo fazer apenas algumas observações, sem
estar propriamente questionando o que S. S' fa
lou. Trata-se apenas de uma complementação
do seu trabalho.

O professor referiu-se à perda que os Estados
sofreram, em beneficioda União,no período auto
ritário. Essa perda foiquantificada de forma muito
interessante pelo nosso companheiro Osmundo
Rebouças, que, num trabalho que merece ser lido
por todos nós, demonstra numericamente que
ela representou para os Estados brasileiros algo
tão importante e significativo que era até superior
à divida externa de todos os Estados brasileiros
juntos. O que os Estados perderam para a União,
ao longo desse período de autoritarismo, com
o advento da Emenda Constitucionaln° 1, é supe
riorà dívidainterna e externa de todos os Estados
brasileiros. Significa dizer que os Estados brasi
leirosendividaram-se, não por leviandadede seus
governantes, mas por absoluta necessidade de
sobrevivência.

Em relação à forma de partilha do Fundo de
Participação dos Estados e dos Municípios, a ren
da per capita, no meu entender, é a forma mais
justa, porque transfere maiores recursos para os
que deles mais precisam. O último dado conhe
cido sobre o assunto, se não estou enganado
- talvezo meu amigo Reinaldopossa ajudar-me
- é de 1970 Alguns Estados, realmente, tiveram
a sua renda per capita muito acrescida nesse
período. Para o meu Estado isso não tem impor
tância alguma, porque o Piauí era o mais pobre
há duzentos anos, continua sendo hoje e vaiconti
nuar talvezpor outros duzentos anos. Podem, en
tão, calcular essa renda per capita quantas vezes
queiram, porque vai continuar assim, se muita
coisa não for mudada ainda pela nossa geração.
Há,entretanto, uma proposta que me parece inte
ressante, se a Subcomissão resolver fazer uma
modiflcação, É uma proposição dos secretários
de Fazenda do Norte, do Nordeste e do Centro
Oeste, a fim de que esse cálculo seja feito de
forma inversamente proporcional à receita tribu
tána. Falo isso sem nenhum constrangimento,
porque tenho a certeza de que os Estados mais
poderosos, os Estados do Centro-Sul,não se vão
empenhar absolutamente por alguma modifica
ção que possa vir a contribuir com um pouco
mais de receita para eles, uma vezque essa receita
é msignificante, não representa sequer 0,5%,por
exemplo, da receita tributária do Estado de São
Paulo.

Por fim,quanto à preocupação que o Prof.Cali
man revelouaqui com relação às perdas do Esta
do do Espírito Santo, surpreendo-me, pois não
sabia que o Espírito Santo era um Estado com
tamanho potencial exportador, a ponto de vir a
sofrer uma perda no caso da adoção da aliquota
zero,com o café,Aracruz, celulose...Todavia,esse
perigo parece estar afastado, uma vez que, hoje,
depois de reuniões realizadas pelos secretários .
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de Fazenda de todo o Brasil-Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sul - a tendência é de que a
alíquota zero não será aprovar, se o imposto não
cumulativo for efetivamente aprovado. Essas são
as observações que faço em relação à palestra
do Prof. Orlando Calirnan.

Refiro-me,agora, muito rapidamente, à palestra
do Prof Hugo Machado. A maior parte das obser
vações que gostarIa de fazer já foram feitas e
foram suficientemente esclarecidas. Todavia, gos
taria de fazer algumas colocações de ordem pes
soal. Conheço a posição de S. S' em relação à
criação do Imposto sobre Patrimônio líquido. Sei
também que, entre os presentes, não sei da posi
ção do Constituinte Paulo Macarini, que nos está
visitando hoje e parece-me que ainda não parti
cipou desses debates - a posição dos dois Cons
tituintes que estão à minha frente, o Senador Ger
son Camata e o Deputado Osmundo Rebouças
é a de que parece, na situação atual e na forma
como foi proposto, profundamente iníquo. Fiz
uma demonstração disso a palestra do Prof. Fer
nando Rezende, mostrando que determinado
contribuinte poderia, com o patrimônio de 50 mi
lhões de cruzados, por exemplo, e um rendimento
anual de 2 milhões e 450 mil cruzados, pagar
algo em torno de 1 milhão e 600 ou 650 mil
cruzados de Imposto de Renda, e ainda ficaria
com encargos que nem sei se poderia suportar.
No caso de aluguéis, teria que bngar com os
inquilinos para a devolução e a reforma dos pré
dios. Afinal, patrimônio líquido compõe-se de
quê? De imóveis,veículos, ambos já sofrem tribu
tação pelo Município e pelo Estado

E o grande patrimônio que fica fora da tributa
ção - patrimônio em ações - não é tributado.
Isso me foi dito em 1969, quando participei de
seminário sobre o assunto, numa palestra brilhan
te, da qual nunca me esqueci, proferida pelo Prof.
Carlos Lessa. A tributação das reservas incorpo
radas ao capital constituiriam um gravame muito
elevado para as empresas, que, assim, não pode
riam promover o desenvolvimento do País, por
que estariam oneradas por um tributo que dificil
mente lhe permitiria fazê-lo assim. Então, tributar
esse patrimônio em ações vai depender, evidente
mente, de uma revisão da polínca econômica do
governo. Se o governo achar que esse patnmônio
deve ser tributado, deveria fazê-lo pelo próprio
Imposto de Renda Incorporou reservas ao capi
tal? Paga imposto. Isso também não é novidade.
Espero que o Prof. Machado me socorra aqut,
pois estou um pouco afastado dessa área há al
gum tempo, mas, se não me engano, até 1958
a incorporação de reservas a capital pagava im
posto Tenho a impressão de que ela foi dispen
sada em 1958, em caráter eventual, e isso foi
sendo prorrogado até que, através do Decreto-Lei
rr 401, em 1968, tornou-se regra permanente.
Mas é uma mudança de politica que também
pode ser adotada mais adiante. Meu pensamento
reforçou-se ainda mais. Uma outra colocação que
fiz naquela oportunidade ao questionar o Prof.
Fernando Rezende foi inteiramente respaldada e
adotada pelo eminente Prof Ives Gandra, de São
Paulo, ao entender que a criação desse tributo
poderia desestabíhzar completamente o sistema
econômico-financeiro brasileiro, uma vez que se
registraria, inevitavelmente, uma fuga desse patri
mônio através de criação de empresas familiares,
sociedades anônimas, cujas ações seriam depois

convertidas em ações ao portador e simplesmen
te desapareceriam das declarações de Imposto
de Renda. Então, esse tributo, que é muito pouco
significativo, representaria, pelas projeções da
quela equipe, algo em torno de 0,3% da arreca
dação fiscal. Ele teria, segundo as observações
feitas aqui não só pelo Prof.Hugo de BritoMacha
do, como também pelo Prof. Orlando Caliman,
um efeito nitidamente de justiça social. Mas pode
ria também, em contrapartida, trazer um prejuízo
muito grande.

Estas são observações que faço, sem pedir se
quer o pronunciamento de ambos a respeito, por
que tenho convicção firmada sobre esse assunto
e acredito que dificilmentealguém me fará mudar
de opinião em relação a isso. Acredito que outros
Constituintes possam fazê-lo, mas eu não o farei.

Agora, quanto ao NA, confesso, professor, que
vim hoje para esta reunião muito cético em rela
ção a sua proposta, que eu já conhecia pelo me
nos em tese. Ouvi-a lá no Ceará ainda, num semi
nário do qual participamos juntos, há cerca de
dOIS meses. Masvim para cá muito cético, primei
ro porque há uma opinião virtualmente firmada
entre os secretários de Fazenda dos Estados e,
acima de tudo, entre os próprios Constituintes
que integram esta Comissão. Confesso-lhe, no
entanto, que saio daqui hoje com as minhas con
vicções profundamente abaladas e disposto a re
fletirmaduramente sobre o assunto.

Na verdade, as colocações feitas pelo eminente
professor Hugo de Brito Machado deixam qual
quer um de nós, hoje, extremamente preocupado
sobre se o sistema atual deve ou não ser mantido.
O sistema é centralizador - isso foi dito - e
foi adotado num regime autoritário em que a
União pretendia realmente centralizar e concen
trar, em seu poder praticamente todos 05 tributos,
a fim de que os Estados e Municípios passassem
a depender exclusivamente dela. Ninguém nega
que o NA seja concentrador. Os próprios autores
da proposta dizem que ele é concentrador. A
questão colocada está realmente muito bem pos
ta. Se ele foi feito num regime autoritário do qual
nós saímos, por que não voltar ao sistema antigo.
Restaria examinar - e é o que foi exaustivamente
feito nesta palestra - suas vantagens e desvan
tagens.

Concordo com S. S' e dou mel' testamento
em relação às fraudes. Fui Secretário de Fazenda
em dois Estados - no Ceará e no Piauí - e
não sei se o Prof. Hugo de Brito Machado se
recorda, mas ele falou sobre um episódio do qual
tive a honra de ser o autor. O ato que permitiu
o aproveitamento do crédito nas exportações foi
assinado por rmm e atendeu a um reclamo que
considerei muito justo em função da legislação
das empresas exportadoras do Ceará, que não
tinham como se ressarcirem desse crédito ou,
quando isso acontecia, a Uniãofaziaesse ressarci
mento com um atraso tamanho, num regime in
flacionário, que ele não significava praticamente
nada quando vinha la acontecer O portador des
ses pequenos recursos era exatamente o nosso
arrugo Reinaldo, que está no fundo desta sala,
naquela época Secretário de Economia e Finan
ças. As fraudes, no que diz respeito à criação
de créditos fictícios, realmente têm crescido muito
nos últimos anos. Convwí com o problema no
Ceará e dou meu testemunho aqui. Nos dez me
ses em que fui Secretário de Fazenda daquele

Estado tive a oportunidade de colocar 38 empre
sas sob regime de fiscalizaçãoespecial- 14 delas
simplesmente desapareceram. Deixeiainda 4 pro
cessados e 2 presos.

No Piauí, para onde fui em seguida exercer
as mesmas funções, fiquei alarmado como a
quantidade de fatos e - o que acho mais impor
tante - com a resistência das empresas que se
utilizavam desses artifícios, não da forma com
o Prof. Hugo de Brito Machado mencionou 
uma forma mais burilada de fazer, mais legítima
- mas, ostensivamente, utilizando créditos fictí
cios através de notas fiscais sabidamente frias.
A resistência desse pessoal simplesmente me im
pressionou, e nada se pode fazer para resolver
esse problema. Eu inclusive encaminhei à Polícia
do meu Estado, naquela oportunidade, processos
para serem instalados contra essas pessoas que
se utilizaram de tais expedientes, mas esses pro
cessos nunca chegaram ao fim.

A fraude no sistema não cumulativo precisa
realmente ser avaliada, até porque corremos o
risco de que, confiados na impunidade, este pro
cesso possa vir a se multiplicar em proporção
até - quem sabe? - geométrica.

Eram essas as colocações que eu tinha a fazer,
e acredito que são colcoações que faço apenas
como contribuição também à palestra aqui feita
por estes dois magníficos e brilhantes expositores.
Realmente, fiquei um tanto frustrado, porque a
maioria dos nossos companheiros não teve a
oportunidade de ouvi-los, pois tenho a certeza
de que sairemos daqui profundamente motivados
neste final de semana e certos de que deveremos
fazer uma avaliação mais detalhada, mais pro
funda sobre o assunto.

Agradeço, mais uma vez,a participação de todo
modo brilhante dos nossos dois conferencistas,
Profs. Hugo de BritoMachado e Orlando Caliman.

Encerro aqui esta reunião, não sem antes pedir
a aprovação do Plenário para a audiência na se·
mana que vem - na próxima segunda-feira, em
horário que o nosso Presidente, Benito Gama,
haverá de determinar, uma vezque não há proble
mas, porque ambos moram em Brasília - de
dois especialistas nesta área, o Dr. Nelson Amân
cio Madalena, Professor de Direito Tributário da
Universidade Federal de Santa Catarina, que está
inclusive a nos ajudar na Subcomissão, e o Dr.
Osires de AzevedoLopes Filho, professor de Direi
to Tributário e Chefe do Departamento de Direito
da Universidade de Brasília.Então, com a aquies
cência do Plenário, teremos ainda essas duas au
diências no inícioda semana, muito provavelmen
te na segunda-feira. Muito obrigado a todos pela
participação.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
5" Reunião, realizada em 27 de maio

de 1987, às 20:00 horas, na
Sala de Reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa

Às vinte horas e trinta minutos do dia vinte
e sete de maio de mil novecentos e oitenta e
sete, na sala de reuniões da Comissão, Ala Sena
dor Alexandre Costa do Senado Federal, iniciou
se a reunião da Comissão da Ordem Social, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Edme Tava
res, com a presença dos seguintes Constituintes:
Almir Gabriel, Domingos Leonelli, Ruy Nedel,
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Eduardo Moreira,Geraldo Alckmin, Geraldo Cam
pos, Joaquim Sucena, Jorge Uequed, José Carlos
Sabóia, Júlio Costamilan, Mansueto de Lavor,
Mauro Sampaio, Raimundo Rezende, HélioCosta,
Osvaldo Bender, Wilma Maia, Nelson Seixas, Pau
lo Paim, Edmilson Valentim, Augusto Carvalho,
Annibal Barcelos e José Roberto Ponte. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos e informa aos presentes que
a reunião destina-se à discussão do Anteprojeto
da Subcomissão V11-a - Direitos dos Trabalha
dores e Servidores Públicos. A seguir, abertos os
debates usaram da palavra, os Constituintes abai
xo relacionados, para que tecessem seus comen
tários a cerca do capítulo do Anteprojeto que trata
dos Direitos dos Trabalhadores: Ruy Nedel, Osval
do Bender, Geraldo Alckmin, Mansueto de Lavor,
Domingos Leonelli, Eduardo Jorge, Paulo Paim,
Wilma Maia, José Carlos Sabóia, Augusto Carva
lho, Jorge Uequed, Nelson Seixas, Adylson Motta,
Edmilson Valentim,Annibal Barcelos, HélioCosta,
Geraldo Campos, LuizRoberto Ponte e Júlio Cos
tamilan. Não havendo mais quem quisesse usar
da palavra para discutir a matéria, a Presidência
deu por encerrada a discussão do referido capi
tulo, agradecendo a presença dos Senhores
Constituintes, convidando-os para a próxima reu
nião, a realizar-se às 9:00 horas de amanhã, quin
ta-feira, dia 28 do corrente, destinada à discussão
do capítulo que trata dos Direitos dos Servidores
Públicos do Anteprojeto da Subcomissão VII-a.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
às 23 horas e 30 minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacio
nal ConstItuinte. E, para constar, eu, LuizCláudio
de Brito, Secretário, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Constituinte Edme Tavares, Presidente.

AlYEXO À ATA DA Q(JINTA REUNIÃO DA
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL, REALiZA
DA EM 27-5-87, ÀS 20:00 HORAS, A iNTE
GRADO APAlYHAMENTO TAQ(JJGRÁFICo,
CONFORME DETERMINA O ARTIGO 48
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM
BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Comissão da Ordem Social.

O Srs. Membros desta Comissão têm, em
mãos, a Ata da reunião realizada hoje, pela manhã.
Se algum dos Srs. Constituintes deseja fazer algu
ma retificação na Ata, esta Presidência acolhe.
(Pausa.)

Não havendo quem queira retificar, está apro
vada a Ata da reunião anterior.

Esta Presidência tem a informar que nessa reu
nião de hoje, pela manhã, tivemos a oportunidade
de discutir, exaustivamente, o Regimento Intemo
da Comissão da Ordem Social, quando tivemos
a oportunidade de receber inúmeras emendas
dos Srs. Constituintes presentes àquela reunião.

E, já agora, nesta reunião da noite, temos pron
to, com todas as emendas, o Regimento Intemo
desta Comissão.

Devo, ainda, esclarecer aos Srs. Constituintes
e comunicar a todos os ilustres companheiros
desta Comissão que, a partir de amanhã, será
iniciado o prazo para apresentação de emendas
aos anteprojetos das Subcomissões: do dia 28,

amanhã até o dia lo de junho, segunda-feira. São
cinco dias.

Quero, ainda, comunicar aos Srs. Membros
desta Comissão que a Secretaria desta Comissão
ficará, a partir de amanhã, até o domingo, no
término das nossas reuniões, aguardando as
emendas que serão encaminhadas. E, na segun
da-feira, a Secretaria ficará aberta até às 24 horas,
para que os Srs. Membros desta Comissão pos
sam apresentar as suas emendas.

Tem a palavra o Constituinte Mansueto de la
vor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - A Secretaria estará aberta no sábado e
no domingo, também?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - No
sábado e no domingo para receber as emendas,
até às 18 horas. E, durante as nossas reuniões
de hoje, amanhã e sexta-feira estará aberta, sendo
que, na segunda-feira, ficará até às 24 horas, que
é o prazo fatal.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL-Aques
tão das emendas é caso pessoal do meu agrado,
mas me parece que é interesse coletivo. Eu saí
praticamente ao final da discussão do Regimento,
quando estava a última emenda em destaque sen
do posta em votação e fui para a Garantias da
Constituição, Organização Eleitoral. Posterior
mente, soube que foidiscutido - vim saber agora
à noite - que a apresentação das emendas deve
ser só do tópico pertinente, mesmo que haja, por
exemplo, emendas elaboradas só com respeito
a um mesmo artigo, mas que sejam parágrafos
diferentes, não pode.

Eu preciso viajar nesta próxima madrugada e
não tenho como modificar a viagem. Temos uma
série de emendas elaboradas e já soubemos na
Secretaria que isso geraria problemas. Eu, since
ramente, não vejo razões para esses problemas,
levando-se em conta o fato de que nenhuma das
emendas engloba artigos diferentes, a não ser
quando a matéria é totalmente correlata.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo a V. Ex", eu devo esclarecer que o Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, no Capitulo li, do Projeto de Constituição,
artigo 23, § 2°, diz o seguinte:

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto ou que
diga respeito a mais de um dispositivo, a
não ser que trate de modificações correlatas,
de maneira que a alteração, relativamente
a um dispositivo, envolva a necessidade de
se alterarem outros."

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pare
ce-me, Sr. Presidente, que se existem parágrafos
dentro de um mesmo artigo, vamos dizer, matéria
não seja correlata nem poderiam ser parágrafos
daquele próprio artigo. Parece-me uma questão
lógica, quando se aborda a modificação do pará
grafo do artigo tal, às vezes, é uma palavra só
que se modifica. No parágrafo seguinte há algo
de conteúdo, mas fica explícito,ou por erro têcní-

co da elaboração do próprio artigo, a mim me
parece, pelo menos evidente, que a matéria deva
ser correlata. E não visa, parece-me aqui, que
esse artigo 23, principalmente o seu § 2°, procure
impedir que haja modificações profundas num
trabalho. Essa é a intenção clara, e essa intenção
não ocorre no tipo de emenda que estou propon
do, apresentando.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência apenas cumprirá o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte mas, ao
mesmo tempo, apreciará. O encaminhamento
das emendas de V. Ex" e terá oportunidade de
decidir.

Passamos, agora, à Ordem do Dia dos nossos
trabalhos de hoje, com a discussão da Relatório
do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, é mais uma questão de esclare
cimento.

No relatório, hoje, que nós aprovamos de ma
nhã, eu gostaria de saber qual seria o quorum
mínimo, isto é, a quantidade de Constituintes que
seria necessária para o funcionamento da nossa
Comissão da Ordem Social, devido a um proble
ma que, ainda, a Presidência não colocou ao Ple
nário sobre o número exato de Constituintes per
tencentes à Comissão da Ordem Social.

Seria importante sabermos, preliminarmente,
antes de qualquer discussão, esse assunto para
darmos seguimento ao trabalho e sempre cum
prirmos o nosso Regimento.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Re
gimento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte define o número de 63 Srs, Constituintes
nas Comissões Temáticas. Esta Comissão, con
forme o número recebido através da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte - com a
inclusão deste Presidente e do Relator, que têm
direito a voto - está com 65.

Esta Presidência estará encaminhando, ama
nhã, ao Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, oficio comunicando o número de
65 Srs. Constituintes nesta Comissão, porque ca
berá à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
decidir o problema da proporcionalidade, que ca
be, realmente, a decisão a S. Ex"

Para abertura dos nossos trabalhos, o número
é de 1/3. Portanto, eu estou-me baseando no Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte, se
gundo o qual 63 corresponderia a 21 em Plenário,
alcançando, assim, o quorum.

Nós, agora, passaremos à discussão do nosso
anteprojeto e do Relatório da Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

Vamos nos reger pelo nosso Regimento Inter
no, através do artigo 16.

Durante a discussão de qualquer matéria, pode
rá usar da palavra o autor e o relator, no caso,
correspondente à Subcomissão, durante 10 mi
nutos improrrogáveis; além de qualquer dos inte
grantes da Comissão, titulares ou suplentes em
exercício, durante 5 minutos; e, por 3 minutos.
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Constituintes que não sejam membros da Comis
são, inclusive suplentes não convocados. Poderão
ser admitidos apartes de 1 minuto de duração,
desde que haja anuência do orador. É: facultada
a apresentação de requerimento de encerramento
da discussão, após falarem 10 oradores, 5 favorá
veis e 5 contra.

Democraticamente, deixaria à decisão do Ple
nário a forma como deveríamos conduzir esta
nossa discussão. Se através da leitura de artigo
por artigo ou, em face de os Srs. Constituintes
já terem em mãos esse anteprojeto, se seria mais
fácil deixar livremente aos Srs, Constituintes para
abordagem de qualquer assunto dentro dos arti
gos do anteprojeto, ou se a Presidência passaria
a ler artigo por artigo, colocando cada artigo em
discussão.

Eu levo ao Plenário a decisão.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Sr.
Constituinte Mansueto de Lavor, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Eu acredito que artigo por artigo poderia
ser repetitivo, uma vez que lá na frente têm artigos
que se relacionam com a mesma maténa, às ve
zes complementando.

Vejo que por matérias, a discussão e a votação
serão mais eficientes. O meu voto seria pelas ma
térias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
devo esclarecer aos Srs. Constituintes que hoje,
amanhã e na segunda-feira estaremos apenas dis
cutindo. Posteriormente, passaremos ao processo
de votação.

Eu consulto ao Plenário se está de acordo com
a proposição do Constituinte Mansueto de Lavor.
(Pausa.)

Aprovado.
Os Srs, Constituintes ficam à vontade para pedir

a palavra, declinando o nome e o Estado.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Os di
reitos dos trabalhadores, art. 2°, inciso 13. Nós
temos uma característica que não é só do Sul
do País, mas que é mais acentuada nos Estados
sulistas. Nós temos informação de que, no Estado
de Santa Catarina, em torno de 90% da mão-de
obra de empregados é feita em pequenas, micro
e médias empresas; no Rio Grande do Sul, fica
em tomo de 80%.

Então, qualquer preocupação social, necessa
riamente deve levar em consideração, também,
esta situação. Pessoalmente, considero que a es
tabilidade é uma conquista que precisa ser recon
quistada para a sociedade brasíleira, principal
mente para o trabalhador.

Agora, nós não podemos implantar uma estabi
lidade que tenda a gerar o caos, que vai acabar,
indiretamente, punindo o próprio trabalhador.

O inciso 13, do artigo 2°, estã redigido da se
guinte forma:

"A estabilidade, desde admissão no em
prego, salvo o cometimento de falta grave,

comprovada judicialmente, facultado contra
to de experiência de 90 dias."

Já é garantida a estabilidade no ingresso, com
férias remuneradas em dobro e esta estabilidade,
no ingresso, com contrato de experiência, no má
ximo de 90 dias, simplesmente inviabiliza todo
o processo do comércio e indústria de produção
de grãos. Tende a hquídar com todas as coope
rativas do Rio Grande do SuI- vou falar do Esta
do que eu conheço - e, certamente, dará uma
reação em cadeia de falências de micro, pequenas
e médias empresas, num Estado onde essas em
presas absorvem 80% da mão-de-obra. Para
mim, isso é sinônimo de caos

Quero deixar bem claro que a estabilidade é
uma conquista que deve ser reconquistada. Nós
a tivemos, quando se dava estabilidade em 10
anos. Eu estava discutindo, há pouco, antes do
início da nossa sessão, com um amigo, inclusive
de outro Partido, e lembrava que o Movimento
de 1964 teve algumas causas essenciais gera
doras do movimento militar que representou um
grande retrocesso a todo o País.

Um deles, a Lei da Remessa de Lucro. Entre
cinco principais, para mim, o segundo, era para
liquidar com a estabilidade porque, efetivamente,
o Brasil, tirando a indústria automobílísttca, estava
avançando com independência e soberania, esta
va prestes a dar o salto de Independência, e havia
uma vontade muito grande de as multinacionais
açambarcarem um número enorme de empresas
brasileiras em franco desenvolvimento, mas que,
ao açambarcar, não queriam ficar com o ônus
da massa humana laboral dentro dessas empre
sas. Foi um dos fortes motivos, associando-se
mais à questão da reforma agrária, o porto da
Hanna ficar como que uma soberania norte-ame
ricana dentro do nosso litoral e mais alguns outros
quesitos. Esses três, a reforma agrária, a estabi
lidade e a Lei de Remessa de Lucros, parece-me
que foram os essenciais.

Agora, nós temos tudo para conquistar a estabi
lidade ao trabalhador. Nós devemos ter aqui a
responsabilidade e a competência de ter essa sen
sibilidade social, mas de não inviabilizá-Ia logo
mais adiante, seja em instâncias superiores da
nossa Assembléia Nacional Constituinte ou já as
sinando atestado de óbito à própria Constituição,
no ato da sua promulgação.

Eu, pessoalmente, acho que não podemos ter
um prazo menor de um ano para estabilidade
do empregado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua em discussão.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs, Constituintes, ouvi com
muita atenção as palavras proferidas pelo Consti
tuinte Ruy Nedel e como integrante desta Comis
são, aqui debatemos por várias vezes esse item
e sempre, de minha parte, afirmava, e quero aqui
reafirmar, de que se optei por esta Subcomissão
foi, tão-somente, para podermos fazer alguma
coisa para os trabalhadores e eu seria muito cre
tino se aqui viesse para defender o empregador

ou empresário. Agora, dizia que na qualidade de
Constituinte devemos fazer toda a roda girar não
podemos legislar para que amanhã venha o caos.

Quanto a essa parte, quero apenas dizer para
os Constituintes que não fizeram parte em nossa
Subcomissão, que sou inteiramente favorável à
estabilidade e ao Fundo de Garantia, desde que
para isso existam cntéríos, regulamentados em
lei, e um deles deve ser a penalidade através de
pagamento. Não pode ser diferente. especialmen
te as pequenas, médias e microempresas. Por
exemplo: quando tínhamos a estabilidade, muitas
vezes o trabalhador trabalhava vinte anos em uma
empresa e essa empresa ia à falência e, aí, ele
não recebia nada, não tinha nem sequer o Fundo
de Garantia. Então, com o Fundo de Garantia
e mais uma penalidade, acredito que vamos criar
esta estabilidade, como dizia o Constituinte Ruy
Nedel. Essa terá que ser conquistada porque, prin
cipalmente, no momento em que vivemos um
caos, que vivemos um desemprego e que vivemos
a falta de emprego Então, por isto mesmo, este
artigo terá de sofrer alterações e emendas, neste
sentido, foram apresentadas. Por exemplo, uma
delas poderia ser nos seguintes termos: "Estabi
lidade e Fundo de Garantia, regulamentados em
lei" e a lei ordinária iria, então, determinar ou
definir o que seria ser demitido por justa causa
e o que receberia o trabalhador, se ele sairia por
conta própria. Se ele quer se estabelecer, se ele
quer iniciar a sua própria empresa. Então, tem
de haver essa penalidade que possa permitir isso.
E, de mais a mais, não é apenas esse artigo que
fala sobre isso. A estabíhdade, aqui, se concretiza
no art. 1°, inciso I, que diz o seguinte:

"Atodos e assegurado o trabalho com jus
ta remuneração. O emprego é considerado
bem fundamental à vida do trabalhador e
não o perderá sem causa justificada."

Aqui, ela já se concretiza. De maneira que va
mos realmente nos conscientizar e legislar para
que o trabalhador não fique à beira de sua própria
sorte ou, então, mudamos o regime, que passa
mos para um regime onde o Governo será dono
de tudo e vai administrar. /'ú poderia ser possível
e aí, até, acredito que seria muito difícil. Mas pela
livre iniciativa, pelo sistema do capital, de fato,
com isto criaremos o caos total.

Então, a minha manifestação é nesse sentido
e quero deixar bem claro: somos favoráveis e con
cordamos, desde que se estabeleçam critérios co
mo, quando, e em que sentido.

Era o que tinhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Devo
solicitar, mais uma vez, dos Srs. Constituintes de
clinarem seus nomes para efeito de gravação.

Concedo a palavra ao nobre Constítumte Ge
raldo Alckmin.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Gostaria, Sr. Presidente, nobres Constituintes,
de abordar aqui o art. 59, que fala que é livre
a organização, constituição e administração de
entidades sindicais, bem como o direito de sindi
calização observados os seguintes princípios, e
ao mesmo tempo que o art. 5 prega, com muita
propriedade, com muita felicidade" a livre organi
zação, constituição e administração das entidades
sindicais", e ele, já no seu item a faz uma proibi
ção, que não será constituída mais de uma organi-
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zação sindical de qualquer grau, representativa
de uma categoria profissional ou econômica em
cada base temtorial".

Ora, isso me parece uma contradição, além
do que o Governo encaminhou ao Congresso
Nacional, para que o Brasil adote a convenção
das Organizações Internacionais dos trabalhado
res, a OIT, projeto este já aprovado pela Câmara
dos Deputados, e, hoje, em análise no Senado
Federal, exatamente vem trazer uma antiga reívm
dicação da classe trabalhadora brasileira, que é
a liberdade sindical. Hoje,os sindicatos vivem sob
a tutela do Estado. Para se conseguir uma carta
sindical o Ministrodo Trabalho tem que outorgá-la
e pela legislação atual, o Governo pode intervir
no sindicato se ele não facilitar a política econô
mica do Governo, o que está escrito literalmente.
Então, durante vinte anos se pregou a liberdade
sindical, tiram do Estado a sua tutela sobre o
sindicato e fazparte da liberdade sindical a plurali
dade sindical. Isso é da essência da liberdade sin
dical.

Então, me parece que o art. 5° é muito feliz
no seu caput, mas tem, nos seus itens abaixo,
algumas contradições. Deixariaà reflexão dos no
bres Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Permita-me um aparte, nobre Constituin
te?

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Queria informar ao companheiro Geraldo
Alckmin,que a matéria, realmente, citada da unici
dade sindical e, em suma, toda a proposta contida
na votação da Convenção n°87, da OIT,começou
a ser apreciada na pauta dos trabalhos do Senado,
mas foi retirada, inclusive retirada a meu pedido
e acatado esse pedido pelas Lideranças. Não por
que quiséssemos entrar, naquela ocasião do mé
rito de discutirmos com o voto favorávelou contra,
mas exatamente porque não era possível que,
às vésperas de uma decisão do poder constituinte
já instalado, se votasse, a nívelde Congresso, uma
matéria de tanta relevância.

Então, realmente esta é a ocasião de deba
termos isto. No que se refere à via congressual,
essa já foi descartada porque se decidiu esperar
a decisão do poder constituinte.

Era a informação que gostaria de trazer.

O SR. CONSmUINTE GERALDO ALCKMIN
-Agradeço a informação do Constituinte, ilustre
Senador Mansueto de Lavor, e deixo, então, à
reflexão dos que compõem a nossa Comissão
da Ordem Social essa tese da liberdade Osindical
que me parece deve ser discutida e, se for o caso,
colocada no nosso texto na sua plenitude.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos
Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Como se vê, a discussão iniciou pelos pon
tos fundamentais, a questão da estabilidade, a
questão da unicidade sindical, e é bom que isso
aconteça. Espero que nós que participamos da
Comissão dos Trabalhadores, tenhamos a capaci
dade, a felicidade de transmitir aos companheiros
das outras subcomissões parte daquilo que con
seguimos desenvolver na nossa discussão.

Creio que em relação ao primeiro ponto, a
questão da estabilidade, o ilustre Constituinte Ruy
Nedel, secundado pelo também ilustre e nosso
companheiro de subcomissão, Osvaldo Bender,
do Rio Grande do Sul, voltam a levantar uma
questão que foi, por muitas vezes aqui colocada,
a das dificuldades das pequenas e microempresas
de trabalharem com o instituto da estabilidade.

Quero recordar aqui, antes de fazer um apelo
para que todas as intervenções a este respeito
venham - além da sinceridade, além da busca
de melhorar - sentimos isso nas intervenções
- com o máximo de dados e informações possí
veis, porque esta é uma questão muito impor
tante, temos de adotar uma posição muito res
ponsável a este respeito, não podemos fazer uma
mera declaração de boas intenções, temos de
viabilizar uma Constituição para este País, então,
precisamos realmente de muita sensibilidade e
é preciso não radicalizar pontos de vista de tal
forma opostos que, depois, não possam ser incor
porados pela sociedade.

Quero lembrar aqui que a esta argumentação
levantada pelo Constituinte Ruy Nedel e pelo
Constituinte Osvaldo Bender, tivemos aqui uma
emocionante defesa da tese, à qual me associo,
do texto, tal como ele está neste relatório, feita
pelo Constituinte Ronan Tito quando lembrou 
lembrou enfaticamente, lembrou dramaticamen
te, lembrou com muita beleza e competência no
seu discurso - que o problema da rotatividade,
que é o que este artigo pretende cobrir, o proble
ma tum over, na linguagem dos executivos, dos
empresários, não se observa, com freqüência
maior, nas micros e nas pequenas empresas. Ao
contrário, é nas grandes empresas, nas empresas
multinacionais, onde circulam o grande capital,
nas empresas de grande capital monopolista, o
tom over, é que a rotatividade se observa com
muito maior intensidade. As micros e pequenas
empresas, ao contrário, têm uma espécie de natu
ral estabilidade, que é até fruto de setores que
não são de ponta, no capitalismo moderno, são
setores que para sobreviver precisam, até, de uma
certa colaboração entre capital e trabalho, as mi
cro e pequenas empresas são espécie, até, de
extensões, uma farmácia por exemplo é uma re
vendedora das multinacionais, quando não é rede,
quando não é um pequeno estabelecimento, no
fundo são empregados, um com nome de patrão,
que ganha um pouco mais com dois ou três em
pregados que trabalham para as multinacionais
da indústria farmacêutica e assim podemos repe
tir isso inúmeras vezes em pequenas instituições
do comércio.

Creio que o Constituinte Ruy Nedel faz referên
cias específicas a determinadas atividades, na
questão do trigo, da soja do Rio Grande do SuL
Creio que S. Ex'deve ter uma razão a este respeito,
creio que deve ter uma experiência a este respeito,
mas acho que neste caso temos outros capítulos
do Direito dos Trabalhadores - e dentro da pró
pria subcomissão temos a parte que fala do traba
lho sazonal e - acho que são nesses capítulos
que poderíamos discutir da fórmula que se ade
quassem à realidade.

A questão da estabilidade. Tem razão o Consti
tuinte Osvaldo Bender, ela está assegurada em
dois pontos que não são contraditórios e que não
são excessivos. Ela está assegurada no item um,
da nossa contribuição à introdução da Ordem

Social como um todo e esse inciso primeiro diz
o seguinte:

"Atodos é assegurado o trabalho com jus
ta remuneração."

"O emprego é considerado bem funda
mentado no direito do trabalhador que não
o perderá sem causa justificada."

É claro que isto aqui não é estabilidade, isto
é o princípio da estabilidade, é o princípío do
direito ao trabalho. Aproveito até para fazer uma
pequena emenda ao relatório, se é que isto ainda
vai ser feito, quando se refere a esta questão da
ordem social de que parece que trabalha com
a redação anterior a esta que foi definitivamente
adotada, que fala de política de pleno emprego.

"O anteprojeto leva a condição de obriga
ção social assegurar a todos o trabalho com
justa remuneração, sendo ele, para cada ci
dadão um bem fundamental e, um dever."

O Estado ficou investido, portanto, da obriga
ção da ação à política de pleno emprego.

Não está incorreta, mas está incompleta esta
redação. Esta redação referia-se ao artigo anterior,
a redação anterior que se referia a esta questão
de pleno emprego e que foi substituída, creio que
de maneira competente e feliz, por este princípio
geral que assegura o trabalho e associa o trabalho
à sua expressão concreta no real, que é no mínimo
o emprego. Não existe o trabalho sem emprego.
Trabalho sem emprego é mera ficção, é mera
declaração e é aqui que acho que essa, já no
seu inciso primeiro, do seu artigo primeiro, da
Ordem Social, que reside um valor fundamental
deste relatório, porque ele assegura um direito,
em princípio, e depois traduz este direito de uma
forma que venha a ser auto-aplicável pela Consti
tuição e que não dependa, inclusive, de legislação.
A legislação pode vir complementarmente, mas
nunca para revogar ou para limitar aquilo que
já está expresso na Constituição.

Era essa humilde defesa que pretendia fazer,
nesta oportunidade, conforme está escrito.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Primeiramente venho da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do MeioAmbiente, gostaria de para
benizar o trabalho da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos que,
realmente, é um trabalho magnífico e, às teses
aqui desenvolvidas eu me associo quase que inte
gralmente.

Em relação à questão da estabilidade eu não
vou repetir, faço minhas as palavras do Consti
tuinte Domingos Leonelli, que acho que estão
bem colocadas aqui no texto. Certamente os
membros da Comissão deverão voltar a este as
sunto.

Gostaria aqui de fazer quatro observações sobre
assuntos, não tão abrangentes como este aborda
dos aqui agora, mas gostaria de ver registradas
as minhas colocações e também levantar estas
questões para serem desenvolvidas pelas pessoas
que discutiram mais, nesta Subcomissão dos Di
reitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

A primeira questão diz respeito ao trabalho em
atividades insalubres. No art. 29, inciso XXI, fala
O seguinte:
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"A proibição de trabalho em atividades in
salubres ou perigosas, salvo se autorizado
em conveção ou acordo coletivo, com remu
neração majorável em 50%."

Podemos emendar. Mas a questão que queria
levantar para os companheiros é a tese, o que
seria mais correto? Seria aumentar cada vez mais
esse adicional de insalubridade ou tentar uma
alternativa de diminuir a jornada de trabalho nos
casos onde esse trabalho insalubre não possa
ser reduzida, essa insalubridade, a nível zero, por
que sempre vai existir.

Queria levantar essa tese para discutir como
os companheiros. Acho que mais do que pagar
a insalubridade, aumentada que seja, é mais im
portante para o trabalhador e para sua família
que seja reduzida a sua exposição aos agentes
nocivos de insalubridade. Por exemplo: a área quí
mica, na Argentina, por exemplo, o tempo de tra
balho semanal, se não me engano, já é trinta
e cinco horas semanais para todos eles e, que
algumas áreas, onde a insalubridade é maior, es
sas horas semanais são menores ainda. Então,
é uma questão que gostaria de discutir com os
companheiros e talvez associar as duas coisas
de forma que um adicional de insalubridade fosse
perdendo cada vez mais a importância e fosse
dado ênfase, primeiro na redução das horas de
trabalho e segundo, na redução da insalubridade.

Então, esta é uma questão que gostaria de le
vantar.

Um outro ponto que gostaria de levantar, obser
vando o relatório, diz respeito à questão da efetiva
ção dos servidores públicos. Estou entendendo
que o desenvolvimento - está na página vinte
e seis - pelo relatório aqui, a partir de hoje 
art. Ll , inciso VII - ...

oSR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Queria
consultar o Plenário a respeito da discussão.

Era pretensão nossa discutir o Direito dos Tra
balhadores hoje e amanhã pela manhã e, à tarda
e à noite, de amanhã, iríamos discutir a parte
dos servidores públicos. Amanhã pela manhã, di
go melhor. Discutiríamos, agora, a parte dos tra
balhadores e, amanhã, dos servidores. Não sei.
Depende do Plenário, se achar mais conveniente.

Foi a proposta inicial do Constituinte Mansueto
de Lavor, por matéria...

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Por capítulo. O capítulo que discutiríamos agora
seria o dos Direitos dos Trabalhadores.

Então, deixo esta parte para amanhã, obser
vando que uma questão muito importante é que
no art. 2°, este direito que estamos discutindo
para os trabalhadores vale, também, para os servi
dores públicos em geral. Depois há umas ques
tões específicas do servidor público civile militar.
Mas tudo que estamos discutindo agora vale para
o servidor público, também. Isto está bem claro
aqui, no art. 2°.

Então, levantaria somente esta questão porque
as outras três são específicas do servidor público.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua em discussão.

Concedo a palavra ao Constituinte Mansueto
-de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Queria apenas me referir a algumas críti
cas, algumas até querendo colocar em situação
ridícula algumas das propostas, dentro desse rela
tório, críticas estas que apareceram ultimamente
na imprensa, uma grande imprensa que, talvez,
esteja muito satIsfeita com a situação de outras
Subcomissões onde relatórios foram derrubados
e estão dizendo que, praticamente em outras pala
vras, estávamos querendo fazer uma república
de sonhos, quando se assegura um salário míni
mo real nacionalmente, em muitos casos, e quan
do se prevê, entre outros, o direito à alimentação,
custeada pelo empregador, servida no local de
trabalho ou em outro de mútua conveniência.
É o inciso VII, do art. 1°. O salário mínimo está
no inciso I.

No que toca ao salário mínimo nacionalmente
unificado, uma reivindicação praticamente unâ
nime das representações de trabalhadores que
participaram das audiências públicas da Subco
missão do Direito dos Trabalhadores e dos Servi
dores Públicos, eu vi,também, pessoas de boa-fé
levantando argumentação semelhante a que os
dois companheiros levantaram acerca da estabili
dade, dizendo que seria um fato gerador da rotati
vidade e da demissão em massa, em certas re
giões, o problema do salário mínimo, e o argu
mento era exatamente este: se temos regiões eco
nomicamente díspares, como se vai assegurar
um salário mínimo unificado nas diversas regiões
do País? Em outras palavras, se, por exemplo,
em São Paulo, a empresa paulista tem condições
de pagar um salário mínimo mais elevado, o Nor
deste e o Norte não teriam. Ocorre que a diferença
de situação econômica, no todo dessas regiões,
corresponde, por incrívelque pareça, a uma situa
ção inversa no que se refere ao custo de vida
e, ao poder aquisitivo e ao preço da cesta alimen
tar do trabalhador. Quero dizer exatamente isto.
Primeiro a frase comum que o estômago do traba
lhador de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outras
regiões economicamente mais avançadas é igual
ao do trabalhador do Nordeste e de outros Esta
dos do Norte, das regiões mais pobres. Mas o
problema não é só isso. Pior ainda; é que nessas
regiões com problemas de abastecimento por cri
se de produção, por desorganização da própria
economia, o custo de vida é mais elevado, muito
mais alto do que nas regiões desenvolvidas. De
modo que se houvesse uma diferenciação, se o
salário não fosse unificado, de acordo com a pro
posta, ele deveria ser um salário mais adequado,
portanto, favorecendo mais o trabalhador das re
giões pobres, onde o custo de vida é mais elevado,
no que toca à cesta básica do trabalhador, do
que noutras regiões.

Então, por mais bem intencionadas que te
nham sido as críticas relativas ao salário nacional
mente unificado, a experiência do trabalhador foi
que prevaleceu. Isto é, é que a melhor proposta
é a de unificar e procurar, naturalmente, o desen
volvimento dessas regiões por outros dispositivos
da Constituição que favoreçam a superação dos
desequilíbrios regionais. Não condenar de fome,
mais do que já passam os trabalhadores daquelas
regiões menos desenvolvidas, que tendo um cus
to de vida mais elevado, enfrentando um custo
de vida mais elevado, teriam um salário mínimo
ínfenoraos das regiões onde há abastecimento,
etc.

No que se refere à objeção que se colocou,
através de órgãos da imprensa, acerca desse inci
so 6°, alimentação custeada pelo empregador,
servida no local de trabalho ou em outro de mútua
conveniência, claro que houve discussão sobre
isso. Alguns companheiros acharam que se deve
ria estabelecer um número de empregados das
empresas, digamos vinte, cinqüenta, para que a
empresa tivesse obrigação de fornecer e custear
essa alimentação, tudo isto ainda é passivo de
discussão dentro dessa comissão temática, o que
não se pode é admitir que há uma contradição
entre o fato de assegurar-se um salário mínimo
real que inclui, inclusive, a possibilidade do traba
lhador alimentar-se e é sua família e esse tipo
de alimentação que é a alimentação no trabalho
pelo simples fato de que o trabalhador teria que
se deslocar para sua casa, ele teria de dar quatro
viagens por dia, ida e volta de manhã, ida e volta
à tarde. Então, se ele se alimenta em casa, ele
teria de ir e vir quatro vezes, aumentando o custo.
Naturalmente não poderia ter duas contas; a conta
alimentar da sua família e a sua conta em um
botequim ou em outra parte. Ademais, todos sa
bem que o Governo tem programas que descon
tam no Imposto de Renda destas empresas esse
custeio, praticamente não é um custeio, uma
transferência, termina, pela sistemática em vigor,
atual, o custeio de que propõe a idéia sendo real
mente um financiamento que a empresa tenha,
através dos descontos do Imposto de Renda, para
favorecer, através de restaurantes ou através de
convênios, vale, seja o que for, e à Constituição
não interessa prever de que tipo seja a alimen
tação do trabalhador. Mas essa tese é fundamen
tai. Tão importante, talvez, como aquela outra da
merenda escolar, que não é prevista, não sei se
está prevista na Constituição, mas que é um fator
de estímulo. Então, não é como querer ridicula
rizar essa iniciativa e se dizer: "Mas se o salário
mínimo já assegura a alimentação ao trabalhador,
porque tem que dar mais alimentação no am
biente do trabalho"?

Ocorre que a previsão do salário mínimo real
prevê a sobrevivência da pessoa do trabalhador
e de sua família, e essa alimentação no local de
trabalho é outra coisa, é realmente a questão do
estímulo que as empresas que adotam, têm au
mento de produtividade perceptível. Inclusive, co
nheço empresas rurais que custeiam, conforme
os termos dessa proposta, a alimentação do traba
Ihador, inclusive o café da manhã e viram a sua
produção crescer de modo extraordinário.

Então, essa proposta, a vejo como justa, como
uma proposta que merece a consideração dos
outros companheiros de outras Comissões para
ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM -Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, gostaríamos, primeiro,
de deixar registrado o nosso cumprimento à Sub
comissão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias como, também, à
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente, pela forma como a elaboraram o seu
trabalho e tenho certeza de que se está aqui com
provando que a Comissão da Ordem Social está,
de fato, tendo uma grande preocupação. Primeiro
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com o social para, depois, se preocupar com o
capital.

De imediato gostaria de fazer algumas ponde
rações sobre assuntos que foram aqui levantados.
Primeiro,ainda o § 2°, inciso XI, no que se refere
ao gozo de fériasanuais, pelo menos de 30 (trinta)
dias, com o pagamento igual ao dobro da remu
neração mensal. Viemosda área sindical,estamos
acostumados a ver os trabalhadores saírem de
férias, no início do mês ou, digo mais, a não saí
rem de férias,porque se saírem de fériase recebe
rem o pagamento no início do mês, quando vol
tam, passam praticamente sessenta dias sem re
ceber nenhum tipo de vencimento, já que recebe
ram quando entraram em férias. E dizer mais,
a Comissão que tratou os direitos dos trabalha
dores e dos funcionários públicos não está colo
cando nesse relat6rio, não está colocando aqui
nessas propostas, nenhuma inovação. Lembro
aos Srs. que os trabalhadores da Petrobrás já têm
assegurado esse direito,como também os traba
lhadores em energia elétrica,os trabalhadores nas
ferrovias que têm assegurado esse direito.Acha
mos que é mais do que justo, neste momento,
em que se esperou tantos anos para que de fato
partamos para fazer uma Constituição, com uma
consulta popular, ouvindo aqui dezenas e dezenas
de entidades, que houvesse a nossa preocupação
para que partamos realmente para avanços no
sentido de resgatar a maior dívida que este País
tem com os trabalhadores, que é a dívidasocial.

Por outro lado, também, gostaria de, brevemen
te, ponderar aos nobres Constituintes que nesta
Comissão o assunto que foi mais debatido foi
a questão da estabilidade no emprego. Por ampla
maioria, por Constituintes que diria do PMDB, do
PDS, do PFL, do PCB, do PC, do PC do B, do
Pr, foi usado pelo nobre Constituinte do PMDB,
que não tenho agora o nome, que para a Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e da Oro
dem Social seria uma questáo de honra resga
tarmos a estabilidade no emprego que nos foi
tirado pelas multinacionais, quando tínhamos as
segurado, pelo menos, até os dez anos de traba
lho. Resgatar ainda, que naquela época em que
tínhamos a estabilidade aos dez anos, não se via
o quebra-quebra de empresas tão grande como
tem hoje, quando não existe estabilidade nenhu
ma. É muito falso querermos colocar que a ques
tão do Fundo de Garantia seria a mesma coisa,
que somos sindicalistas, todos somos trabalha
dores e verão que é uma questão de opção, entre
o Fundo de Garantia e a estabilidade aos dez
anos. Não é verdade. Chegando em uma empresa
somos obrigados a optar pelo Fundo de Garantia,
senão, não temos emprego.

Dizer mais, que no Brasil não estamos, tam
bém, inovando. Há alguns países, como Japão,
Suécia e Portugal, em que as suas Constituições,
asseguram a estabilidade no emprego. Lembro
ainda que recentemente, no Brasil, na Câmara
dos Deputados, por ampla maioria, foi aprovado
um projeto do DIAP, que também dá a garantia
no emprego no conjunto dos trabalhadores. Va
mos mais além. Também sou do Rio Grande do
Sul, sou sindicalista,participeide centenas de gre
ves, os companheiros sabem disto, e a maior rota
tividade também confirmo, não é nas pequenas
empresas. A grande rotatividade é nas grandes
empresas; é lá que se dá a grande rotatividade

cada vez que o trabalhador tem um aumento no
seu salário. Vou mais além. Acho que temos de
tirar da cabeça, num momento desses, que a esta
bilidade no emprego é um fantasma. Não é um
fantasma e, no meu entendimento, na visão dos
trabalhadores vai,inclusive,contribuirpara conse
guirmos implementar, reativaro mercado interno,
porque hoje, quando o pião, o operário sai de
casa, sai com a sua marmita e dizpara a esposa:
- "Não sei se volto empregado". E não importa
se ele ganha milcruzados, dois, três, quatro, cinco,
dez ou cem, porque todos eles, a medida em
que o salário vai crescendo, são demitidos em
potencial e se eles tiverem essa segurança no
emprego, com isso estaríamos incentivando o
próprio consumo interno, o próprio mercado in
terno.

Gostaria de, concluindo, dizer que para nós,
da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e dos Servidores Públicos, é de fundamental im
portância que a estabilidade no emprego, deci
sões adotadas em congressos em toda a história
dos trabalhadores, seja assegurada nesta Comis
são da Ordem Social.

Gostaria também de entrar no assunto da insa
lubridade. Venho da área metalúrgica e sou obn
gado a adiantar que toda a área metalúrgica é
insalubre. Discutíamos, também, dentro do pró
prio Partido,não discordo da posição que o com
panheiro está colocando, mas se não apenarmos
mais o dono do capital, aumentando os índices
da questão da insalubridade e da periculosidade,
e hoje a insalubridade varia entre 10, 20 e 40%
do salário mínimo e a periculosidade é 30% sobre
o salário real. Esta emenda de 50%, os adicionais
de insalubridade e de alto risco de periculosidade,
é no sentido de fazercom que o empresário invista
mais para evitaras áreas de alto risco e de insalu
bridade com a perspectiva que somente assim,
ele sentindo o peso no seu bolso, parta para me
lhores índices. Nós, trabalhadores, não queremos
comprar a saúde, queremos evitar trabalhar em
áreas insalubres.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte WilmaMaia.

A SR' CONSTITUINTE WILMA MAIA - Queria
fazer aqui uma colocação.

Sr. Presidente, quando a Assembléia Nacional
Constituintefoi convocada, quando todos os cano
didatos à Assembléia Nacional Constituinte fize
ram campanha, em 1986, todos, sem exceção,
lembraram que precisávamos de um país onde
houvesse justiça social, onde houvesse uma me
lhor distribuiçãode renda. O Brasil,a oitavapotên
cia econômica do mundo, é um dos países onde
há a pior distribuição de renda. Mas, infelizmente,
estamos num país de contrastes. Hoje,o que sen
timos é uma guerra entre o trabalhador e o empre
sário. Não vejo outra forma de, realmente, distri
buir melhor a renda, se não tirarmos daqueles
que detêm realmente o poder. Alguém tem que
perder para que o trabalhador ganhe - aquele
que está na base da pirâmide. Então, o que penso,
o que vejo que tem que ser feito, é uma cons
ciência do empresariado que deve ter um com
promisso com o social, senão vamos ter, daqui
há pouco, uma guerra civil neste país, porque
o que estamos vendo, na hora em que defende
mos o salário mínimo real, é que não há condi-

ções de o trabalhador continuar sobrevivendo
com esse salário mínimo. Temos que fazer algu
ma coisa, porque acho que seremos condenados,
se não ousarmos no sentido de ter uma Consti
tuição progressrsta, no sentido de, realmente, fa
zer uma Constituição que permita distribuir me
lhor a renda. Por isso, voto sempre favorável à
estabilidade no emprego, porque acho que o tra
balhador, com estabilidade, vai contribuir para
melhorar as condições de produtividade da em
presa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o ConstituinteJosé Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Sr Presidente, Srs. Constituintes,gostaria
de, inicialmente, parabenizar pela boa repercus
são com que foi recebido, junto a muitos Consti
tuintes, o relatório desta Comissão.

A sensação que tenho é que os Constituintes
desta Subcomissão, que entregarem o relatório
à Comissão de Ordem Social, tiveram a percep
ção lúcida do momento histórico das transfor
mações sociais por que passa o país. O mesmo
não poderia dizer de alguns setores, de empre
sários, de alguns setores capitalistas que estão
vociferando, reagindo de uma forma que não dá
para perceber por onde passa o desenvolvimento
do capitalismo e a consciência que têm do desen
volvimento do capitalismo no processo de acu
mulação deste país, que está se refletindo em
depoimentos de algumas entidades empresariais,
neste momento histórico,neste momento político
que estamos vivendo;estão acuados, estão com
medo de perder o seu capital, estão com medo
de perder o controle do processo de produção
e vão fazer declaração e vão se reunir, conforme
diz a imprensa hoje, para lançar um manifesto
à Nação e à Assembléia Nacional Constituinte,
defendendo a livreiniciativa.

Não vi, em nenhum momento, em nenhum
dos artigos que aqui estão, no que diz respeito
à orgamzação do capital e à organização social
do trabalho, a mínima ameaça à ordem capitalista.
Pelo contrário. Eu até elogiaria os setores sindi
cais, os comumstas, e aqueles que defendem a
livremiciativa que elaboraram o texto desse ante
projeto, como pessoas que estão se esmerando
em defender o capitalismo. Nunca vi uma peça
tão brilhante na defesa de um capitalismo que
não seja essa estupidez e selvageria que temos
neste país, que trouxe resultados, principalmente
da negação da hist6ria e da ditadura, como o
que temos aqui. É exatamente a tentativa de criar
regras, como diza nobre ConstituinteWilmaMaia,
para impedir o conflito,para impedir o confronto,
aquilo que Getúlio Vargas fazia no Estado Novo,
e os capitalistas ainda não aprenderam. Certos
setores do capitalismo neste país ainda não apren
deram a lição. GetúlioVargas,quando lutava pela
definiçãoe pela promulgação da CLT, a legislação
trabalhista, em pleno iníciodo Estado Novo,atra
vés das memórias sempre citadas pelo seu genro,
Amaral Peixoto,teve uma reunião com um grupo
de industriais de São Paulo e ele tentava conven
cê-los da necessidade de o Estado regulamentar
o conflito,ser o mediador desse conflito,porque
a tradição de certas reações dos trabalhadores,
influenciados pelo anarquismo neste país, mos
trava claramente, aqui e na Europa, que a falta
do instrumento legal, - os quebra-quebras das
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fábricas, a destruição das fábricas, era a norma
mais convincente da ação política, em algumas
circunstâncias, dos trabalhadores organizados. E
os industriais, naquele momento, reagiam violen
tamente. E Getúlio, em determinado momento,
nas discussões que tinha com os trabalhadores
e com os grandes empresários, naquela ocasião,
em 1936, 1937, Getúlio Vargas virou-se para
Amaral Peixoto e disse: - "Como são estúpidos
os nossos capitalistas. Eles não percebem que
estou tentando salvar-lhes, simplesmente, o capi
tal, já que não têm sensibilidade, podem perder
os anéis e os dedos".

Eu não sei por onde andam os ideólogos do
capitalismo neste país. Quando vejo essa peça,
eu fico contente. Eu acho que é um avanço, mas
é um avanço, como bem dizo nosso Constituinte
Paim, que se constitui simplesmente em tentativa
de se reconstituir direitos que foram negados, que
foram roubados há mais de vinte anos.

Então, é fundamental termos em vista isso para
não ficarmos na discussão de propostas isoladas,
termos a visão do conjunto histórico, e acho que
isso os Srs. Constituintes, desta Subcomissão,
perceberam. Talvez alguns Constituintes, tal co
mo eu, não tenhamos a mesma percepção que
tiveram os 15 Constituintes das diretrizes da or
dem econômica. E aí é que vem a preocupação.
Quando vejo esse conjunto de declarações de
princípios filosóficos que irão nortear o desenvol
vimento das relações sociais de produção, as rela
ções sociais de trabalho, levantado neste artigo
primeiro, fico eu perguntando se tudo isso que
aqui está, não corre o risco de virar letra morta
frente à falta de uma compreensão melhor e de
uma amarração melhor desta proposta.

Gostaria de chamar a atenção, com todo o cari
nho, com todo o respeito a cada Constituinte,
ao seu Relator, a seu Presidente, a cada um de
nós; tenho muito receio de que se torne letra
morta. E a minha preocupação, a partir daí, que
gostaria de comungar com os senhores, sena a
seguinte: na verdade, o que está aqui definindo
é um elenco de princípios filosóficos, como bem
disse o Constituinte Domingos Leonelli, de pro
postas que irão influenciar a ação e a norma
tização das relações de trabalho, capital e trabalho,
mas que se não estiverem amarradas num meca
nismo concreto, constitucional, elas poderão,
simplesmente, ficar nas evasivas constitucionais.

Então, a minha preocupação é no sentido de
que, por detrás dessa proposta, existe,na verdade,
uma visão de um processo histórico de desenvol
vimento da sociedade brasileira.E é isso que que
ro chamara atenção dos Srs. que se os Srs. depois
quiserem concordar, debater, penso que seria in
teressante. Por trás de todo esse artigo 1°, está
uma visão implícita do desenvolvimento do capi
talismo. Ela não está explicitada, mas está implí
cita como deverá ser o desenvolvimento do capi
talismo nas próximas décadas. Prestem atenção:
não estou falando do desenvolvimento do socia
lismo; estou falando do desenvolvimento do capi
talismo.

Os capitalistas deveriam nos dar uma grande
medalha por estarmos aqui defendendo os seus
interesses, tentando salvá-los... da sua estupidez
mortal. Não estou agredindo o sistema capitalista,
e pelo qual tenho profundo respeito; estou dizen
do daqueles capitalistas que não têm visão histé
rica. Fique bem claro isso, para não ferirsuscetibi-

Iidade. Então, a minha preocupação, vou tentar
amarrá-la, e vou ver se consigo sintetizar, e essa
é a minha preocupação, frente a uma questão
bem montada, bem elaborada, é difícil de se tentar
introduziralguma coisa nova e complicada e, tam
bém, sena o seguinte: por que não poderíamos
pensar, já que isso aqui se constitui em uma preo
cupação em termos de desenvoMmento social,
de desenvolvimento econômico, e de um modelo
econômico para este país, modelo social que este
País rasgou, há mais de vinte anos, como diz
o Constituinte Ruy Nedel, por que motivo nas
disposições transitórias não amarramos este pri
meiro artigo com o último artigo, criando uma
espécie de prazo para que, efetivamente,o Estado,
a iniciativa privada e a sociedade civil, através de
sua organização, sejam responsabilizadas pelo
cumprimento do que está aqui. Como seria possí
vel isso? Basta que, à medida em que isso aqui
se constitui, implicitamente, numa definição de
uma política econômica de desenvolvimento sô
cio-econômico deste País, que comecemos a
amarrar prazos em que o Estado será responsa
bilizado pelo não-cumprimento de todos esses
princípios que nortearão as relações entre capital
e o trabalho em nossa sociedade. Se tivermos
essa preocupação, não iremos transferir a respon
sabilidade, e isto é muito importante na argumen
tação, com essa xenofobia do lucro dos que se
sentem ameaçados por qualquer regulamentação
que seja justa frente às relações capital e trabalho.

Teríamos a preocupação de dizer para os gran
des capitalistas e para todos aqueles ideólogos
do capitalismo, da forma como ele se desenvolve
hoje neste País, que essas conquistas serão de
responsabilidade de toda a sociedade e não-so
mente deles. Eles não serão apenados por isso,
porque à medida em que evitarmos a imoralidade
dos investimentos públicos, na forma como se
deu durante esses vinte anos de ditadura, e que
se dá até hoje, carrearmos esses investimentos
públicos para setores produtivos, não beneficia
ríamos somente as estatais. Nós teríamos políticas
sociais e políticas econômicas que permitiriam,
sei lá em que tempo, a lenta, progressiva e segura,
conforme dizia o General Ernesto Geisel, aplica
ção de todos esses princípios em termos de uma
nova concepção e tomando possível essa norma
tização na relação capital e trabalho.

Não sei se o desafio é grande demais, se isso
é loucura, mas tentarei, por esse quebra tabu,
não sei se vai enlouquecer o nosso Relator, mas
sei que vou tentar colocar isso no papel para dar
trabalho a todos nós. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, considero a intervenção do ilus
tre Constituinte que me antecedeu, bastante pro
dutiva, enriquecedora do trabalho que a Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores elaborou'
e apresentou à apreciação desta Comissão de
Ordem Social.

Acho que é uma preocupação partilhada por
todos nós, independentemente dos Partidos aos
quais pertencemos, de que o resultado dessa
Constituinte não seja uma letra morta e que nós
não venhamos a convalidar uma farsa como retó
rica bem esculpida - o texto -, porém sem
uma praticidade. Acho que essa sugestão que

nos traz e dá a sua contribuição no sentido de
amarrarmos, e que viesse resultar dessa votação
democrática ao finaldos nossos trabalhos, venha
a ser efetivamente cumprido na vida quotidiana
do nosso País. Espero ver essa contribuição dos
Constituintes, nossos colegas, e possamos deba
ter, conjuntamente, de forma mais unificada inclu
sive, para apresentarmos propostas, emendas,
que venham a obter um consenso naquilo que
for essencial.

Eu gostaria apenas de enfatizar, de realçar, de
fortalecer as colocações do nobre colega Domin
gos Leonelli a respeito da estabilidade que tem
sido acenada como fantasma e continua sendo
acenada como fantasma, por grandes oligopólios,
por grandes conglomerados financeiros que já
foi inclusivepretexto para golpe de Estado, como
falou o nobre colega RuyNedel, e que esperamos
que não seja motivo de novas chantagens, como
se anunciam, pela articulação de grandes setores
do grande empresariado nacional. Poderia citar
um exemplo argumentando a favor dessa ques
tão, que a intenção dos Constituintes, ao elabo
rarem esse relatório não foi, de maneira alguma,
de jogar uma parte da sociedade contra os peque
nos e médios empresários.

A última greve dos bancários - greve de pro
porção nacional - colocou um fato inédito pe
rante a história deste País, realçando o ponto de
desgaste, de desmantelamento, de anarquia em
que chegou a vida econômica deste País, quando
colocou trabalhadores grevistas ao lado de peque
nos empresários, de micro, pequenos e médios
empresários, especialmente na região do nobre
Constituinte Osvaldo Bender, no Paraná, no Cen
tro-Sul e em várias regiões deste País, principal
mente na Região Centro-Sul em que os pequenos
e médios empresários levaram seus tratores, leva
ram suas máquinas para auxiliaros bancários gre
vistas a fecharem as portas do Bradesco, a fecha
rem as portas dos bancos privados que demons
traram intransigência nas reivindicações justas
daquela categoria em litígio salarial. Acho que
essa unidade forjada na luta por uma nova ordem
econômica neste País, por uma política e um pla
nejamento econômico, que dê ao pequeno em
presário, que dê às microempresas aquela pers
pectiva, aquela segurança para poder trabalhar
com mais segurança, com mais uma perspectiva
de planejamento, que hoje não existe, e aí é que
está a raiz do problema, na nossa opinião. Não
é a estabilidade que é o fantasma a rondar as
portas dos pequenos e médios empresários neste
País, mas sim a permanência do modelo econô
mico, extremamente concentrador de renda, que
privilegia o capital parasitário, que esterilizarecur
sos vultosos nesses segmentos que vivemapenas
da especulação e que, na nossa opinião, exata
mente pela edição de um programa de planeja
mento de Governo que venha a penalizaros seto-

-res monopolistas da nossa economia, especial
mente o capital financeiro, que carreiam recursos
advindos da poupança de nosso povo, para ativi
dades produtivas. Por isso que achamos que a
pequena e a média empresas do País vão encon
trar sua redenção, e, criarmos uma série de meca
nismos que possibilitem o Brasil se colocar ao
lado das nações mais avançadas no trato da ques
tão social, tirando as pequenas e médias empre
sas resultados de trabalho exaustivo.
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o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Acho que V.Ex', representando o Partido
Comunista, coloca, com muita propriedade, a ne
cessidade que temos, nesse processo constituin
te, de estabelecermos uma aliança que possa fa
zer este País avançar, aliança entre as forças do
trabalho e aquelas forças do capital interessadas
no processo de desenvolvimento interno do País,
no fortalecimento do mercado interno, aqueles
comerciantes, empresários ligados à produção e
não à especulação. Acho que nós, até então,
Constituinte Augusto Carvalho, como nas outras
Comissões, temos observado o sucesso do gran
de capital em evitaressa aliança das forças produ
tivas contra o trabalho e ganhar essas forças da
classe média, da média e pequena burguesia às
quais, objetivamente, interessa uma aliança con
tra o trabalho, elas foram favoráveis em outras
Comissões ao grande capital, e nós precisamos
evitar isso. Os trabalhadores têm que ter compe
tência para realizar uma aliança com o centro
para possibilitar uma Constituição progressiva;
tem que saber negociar, temos que saber ganhar
o que for possível e avançar mais. Nesse sentido,
creio que os Partidos de esquerda e os setores
de esquerda que compuseram essa Comissão
dos Trabalhadores tiveram muita sensibilidade a
esse respeito; procuraram sempre um consenso
capaz de fazer isso avançar. Acho que o que foi
obtido aqui foi, em grande parte, em votações
majoritárias e, em alguns casos, com unanimi
dade e os princípios fundamentais foram até asse
gurados com unanimidade, inclusiveo da estabili
dade, a forma de realizá-Ia, como bem disse o
Constituinte Osvaldo Bender, foi discutida, mas,
quanto ao princípio da estabilidade, acho que te
mos que perseguir esse consenso progressista.
Era esse o aparte que eu queria dar.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Eu concordo plenamente com a sua visão,
eu acho que há uma espectativa muito grande
por parte da sociedade, especialmente dos traba
lhadores brasileiros, no sentido de que essa Co
missão da Ordem Social venha apresentar um
anteprojeto, um relatório, que contemple os pon
tos essenciais que foram aprovados nas subco
missões de trabalho que se realizaram anterior
mente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - V.Ex"
me permite um aparte?

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Eu me
senti quase que ferido,como se a minha apresen
tação inicialdeixasse claro o fato de eu ser inimigo
da estabilidade. Quero lembrar, com rápidas pin
celadas, que eu pessoalmente fIZ uma emenda
que foi aprovada no Regimento Interno, em que
os partidos minoritários tivessem direito de esco
lha das suas Comissões, porque havia um grande
número de partidos que não têm tantos represen
tantes quantos aos das Subcomissões formadas
por essa Assembléia Nacional Constituinte.Justa
mente resguardando o direito de aplicarem, na
prática, na sua luta compromissos sociais levados
a público em uma campanha eleitoral Agora, eu
preciso lembrar a esses líderes de partidos meno
res, que eles poderão ter uma força muito grande
em Subcomissão e em uma Comissão, mas a

terão pequena, posteriormente. E precisamos ser
práticos. Por isso que eu endosso, em parte, as
palavras do Constituinte Domingos Leonelli; não
me deixem em uma situação que, falando em
estabilidade a partir de um ano, de reacionário,
conservador, ou sei eu lá.

O SR. ( ) - Absolutamente!
Muitopelo contrário.

O SR.CONSTITUINTE RUY NEDEL-O nobre
Constituinte Paulo Paim falou que também é do
Rio Grande do Sul, mas é da metrópole e do
setor da metalurgia.

O SR.CONSTITUINTE PAULO PAIM - Eu sou
de Caxias do Sul.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Caxias
do Sul é metrópole. Cite-me 8 cidades no Estado
do Rio Grande do Sul que tenham as dimensões
de Caxias. Cite 5.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
comunico ao Plenárioque não pode haver contra
apartes, e o aparte tem 1 minuto.

O SR.CONSmUINTE RUY NEDEL- Eu que
ria lembrar que no caso do Rio Grande do Sul,
que provavelmente vamos passar a 290 muni
cípios, nós não teremos mais de 20 e no máximo
30 municípios que não dependam, fundamen
talmente, do setor de produção primário com
uma reciclagem onde até se faz necessário, para
o sistema das administrações públicas munici
pais, que haja para o bem da comunidade como
um todo, condições de reciclagem para trabalho
de um contingente que tenha assegurado o seu
trabalho e não o terá se ele vier com estabilidade.
Vou citar um exemplo rápido, se me permite o
nobre Constituinte. Eu posso citar, tranqüilamen
te, 200 prefeituras, de 244, no Estado do RioGran
de do Sul, onde quando chega o sistema de pro
dução a mão-de-obra é açambarcada para as
cooperativas, para empresas neste setor de co
mercialização, de exportação e de industrialização
de transporte do setor de produção primária que,
logo a seguir, porque aí, então, as prefeituras não
fazem obra nenhuma quando passa essa fase,
as prefeituras passam a dar o seu boom de obras
como, por exemplo, calçamento de ruas, calça
mento de vilas,sistema de mutirão para a habita
ção onde são pagos os funcionários, onde o im
portante é que nós tenhamos um salário mínimo
efetivamente justo, e que se nós deixarmos a esta
bilidade, como uma garantia inicial, nós vamos
desestruturar profundamente um grande número
de empresas e também da administração pública.
É importante lembrarmos que nós precisamos
ser inteligentes e competentes. Nós não podemos
achar também que toda a máquina brasileira seja
Govemo Federal, Estadual ou Municipal, seja se
tor privado,seja a nossa produção, seja uma fonte
inesgotável de recursos e que nós possamos apli
car todo o nosso ideal com o perfeito funciona
mento logo adiante. Há que se preocupar com
isso.

O SR.CONSmUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Como o nobre colega pediu o aparte durante
a minha intervenção, eu gostaria só de esclarecer
a S. Ex" que se alguém o chamou de reacionário
não fui eu e não partilho dessa opinião que sei
das posições progressistas que o companheiro

tem tomado diante dos diversos assuntos que
se tem tratado na Constituinte.

Mas,Sr. Presidente, encerrando, gostaria de re
gistrar a minha opinião a respeito de outro proble
ma que motivou discussões bastantes acaloradas,
no interior da nossa Comissão dos Direitos dos
Trabalhadores, que foiabordada pelo colega Alck
min a respeito da Convenção 87, da Liberdade
Sindical.

Gostaria de resumir, em poucas palavras, dizen
do o seguinte: que há muitos pelegos enquistados
nas cúpulas das entidades sindicais, especialmen
te das entidades de grau superior, federações e
confederações, que contam com a derrubada da
Convenção 87 para que possam se eternizar no
poder, tranquilos, amaciados pelo Imposto Sindi
cal. Há outros companheiros, de pouca experiên
cia sindical muitas vezes,ou outros até com muita
experiência, que esperam ver na aprovação da
Convenção 87 o caminho do atalho para, ao invés
de enfrentar o crivodas umas, disputar as eleições
sindicais e, atalhando o caminho, criar uma enti
dade paralela na mesma base territorial e, com
isso, fortalecer o seu grupo partidário,o seu grupo
religioso que pode dar margem ao plurarismo,
às concepções partidárias religiosas e, principal
mente, que dê margem ao patronato de criar,
ao seu bel-prazer, quantas entidades queira para
poder enfraquecer a unidade da classe trabalha
dora. E é nesse sentido que nós defendemos t0
dos os princípios pelos quais sempre nos bate
mos, da liberdade, da autonomia dos sindicatos
frente ao aparelho do Estado, frente aos partidos
políticos, mas o princípio da unidade orgânica
dos trabalhadores é fundamental e elemento es
sencial para que a classe operária - os trabalha
dores brasileiros - possa ser libertada da opres
são a que é submetida secularmente em nosso
País.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Jorge Uequed.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a sociedade bra
sileira, e fundamentalmente os trabalhadores, sa
bem muito bem que a solução dos seus proble
mas passa pela estabilidade mas não termina ne
la.

Os trabalhadores sabem que conquistada a es
tabilidade não está afastado de si, ainda, o perigo
do desemprego. É preciso passar a construir nes
sa sociedade instituições eficazes, válidas e bem
dirigidaspara garantir o direito dos trabalhadores.
Não basta mais simplesmente pô-los na rua ou
colocar-se na rua para reivindicar; é preciso ter
a competência de saber gerir os recursos que
envolvem diretamente os trabalhadores.

Ora, Sr. Presidente, no que tange ao seguro-de
semprego, quero manifestar a minha preocupa
ção. Não basta apenas elucidá-lo,classificá-lonos
direitos e garantias do trabalhador. É preciso orga
nizar e estabelecer uma instituição forte porque
nela vairesidira tranqüilidade das crises que, efeti
vamente, acabariam afetando os trabalhadores,
as desorganizações da economia que acabar afe
tando os trabalhadores, as incompetências geren
ciais de previsão de governo que acabam afetan
do os trabalhadores.

O seguro-desemprego não pode ser um enun
ciado; tem que se criar, e na Constituição, o instí-
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tuto forte para impedir que, nos termos da reda
ção dada, a empresa privada de seguros passe
a tentar gestionar a sua equalização.

Também não suporta atendimento notável,
aqui, o que predispõe o art. 9" que diz que é
assegurada a participação dos trabalhadores, em
paridade de representação com os empregado
res, em todos os órgãos administrativos, e vai
além.

Pretendo, Sr. Presidente, é equalizar o instituto
de seguro-desemprego, como organismo estatal
vinculado à União, diretamente administrado pari
tariamente pela União,pelos trabalhadores e pelos
empresários, e aí não posso aplicar o que dispõe
o art. 9°, porque a simples presença de represen
tantes dos trabalhadores, na gestão de empresas
estatais ou de autarquias, não quer dizer a pre
sença eficiente na distribuição dessas direções.

Não basta, numa diretoria de 11, ter um repre
sentante dos trabalhadores, porque na hora da
aplicação ele será sempre voto vencido e voto
pequeno. Voto vencido por uma grande maioria
de representantes do Governo.

É preciso, no seguro-desemprego e na Previ
dência Social, utilizar-se a mesma instrumenta
lização.

Na nossa Comissão de Saúde e Seguridade
já aprovamos a particrpação paritária dos traba
lhadores, dos empresários e do Governo na ges
tão dos negócios da previdência. Isto evita o des
calabro, o uso da máquina da previdência como
utilização eleitoral, a desvinculação dos recursos.

É preciso transformar o seguro-desemprego,
não apenas numa opção à iniciativa privada de
explorá-lo, como querer alguns companheiros, le
vantando o exemplo dos Estados Unidos, mas
é preciso transformá-lo num órgão estatal eficaz,
vinculado à União, com administração direta da
União, dos trabalhadores e dos empresários para
tomar uma fonte eficaz de real proteção ao traba
lhador nas crises da economia.

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - V. Ex"me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Eu não sei se a criação de um instituto
não está contemplado aqui, mas a representação
paritária, no órgão que vier a se criar, está, pelo
que eu estou compreendendo aqui, no art. 9"

Art. go É assegurada a participação dos
trabalhadores, em paridade de representação
com os empregadores, em todos os órgãos
administrativos e judiciários em todos os
graus, organismos, fundos e instituições da
administração direta ou indireta, compreen
didos os conselhos de administração e dire
torias executivas das empresas públicas, de
economia mista e concessionárias de servi
ços públicos, onde seus interesses profissio
nais, sociais e previdenciários sejam objeto
de discussão e deliberação.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Só não é com O Governo. Não é paritária com
o Governo. Então, nós teremos um instituto do
seguro com 15 (quinze) diretores do Governo,
um dos trabalhadores e um dos empresários. N
o Governo volta a fazer o que quer, o Governo,

que geralmente não volta as suas atenções aos
trabalhadores, fica com a direção e com a gestão
desses recursos

Quero salientar também, Sr. Presidente, a mi
nha preocupação com o artigo que determina
a solução, no prazo máximo de 6 (seis) meses,
dos litígios trabalhistas na esfera judiciária - art.
38, pág. 8. Quero salientar, Sr. Presidente, que
na construção dos princípios que vão nortear a
sociedade brasileira, tal é a seriedade de que te
mos de dispô-Ia na Carta, que o princípio para
o qual nós não colocarmos disposições para tor
ná-lo eficaz, acabará caindo em um vazio e na
desmoralização da pretensão.

Pretender-se o final de litígios trabalhistas em
6 meses, muitas e muitas vezes vai se atropelar
o interesse do trabalhador, que não vai ver a peri
cia realizada, que não vai ter a argumentação da
presença das suas testemunhas ordenada corre
tamente, e é na impossibilIdade de o aparelho
judicial ter tal elasticidade, tal dinamicidade, nós
vamos tomar letra morta o princípio constitucio
nal, o que não é bom para os trabalhadores, o
que não é bom para a Carta, porque ela cai no
princípio do desprestigio de normas que não esta
rão sendo adequadas para o momento da socie
dade brasileira, nem para as suas condições

Ora, Sr. Presidente, quando se quer discutir que
a estabilidade não tem condições na sociedade
brasileira, passa-se a discutir princípios - aqueles
que defendem o instituto colcoamos de maneira
clara a sua viabilização.

Quando se quer administração paritária da pre
vidência social e do instituto do seguro-desem
prego se faz de maneira clara a sua viabilização.

Não posso, Sr. Presidente, e não consegui en
contrar, em todos os princípios aqui enumerados
como, de que maneira, sem ferir o direito de defe
sa da empresa e sem feriros interesses dos traba
lhadores na perquirição dos seus interesses, na
formação da prova adequada, como vamos fazer
a solução, no prazo máximo de 6 meses, por
litígio trabalhista na esfera judiciária.

Sirvo-me do exemplo de que no Código de
Processo Civil, criou-se o rito sumaríssimo, em
alguns princípios, estabelecendo que no prazo de
120 dias teria dado a sentença definitivatransitado
em julgado. Isto nunca aconteceu, levou ao deslei
xo, ao descrédito este princípio, e não ajudou em
nada o processo judiciário brasileiro.

Quero também salientar, Sr. Presidente, e per
gunto ao Presidente, porque cheguei atrasado,
se debatemos também o princípio dos servidores
públicos Civis.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ama
nhã, às 9:00 horas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Então encerro por aqui, e agradeço a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTES NELSON SEIXAS
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vimos da Comis
são dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas
Deficientes e Minorias e, agora, na Comissão de
Ordem Social procuramos compatibilizar os tra
balhos lá feitos com os que agora nós temos
em ação.

Nós nos preocupamos muito com a situação
da pessoa portadora de deficiência. Não quere
mos que ela seja um tutelado, sempre um invá
lido, mas uma pessoa em potencial que possa
mos admitir ao mercado de trabalho. E assim
sendo, estranhamos que no momento só se fala
na deficiência tísica, mas nós temos provas de
pessoas deficientes mentais, e deficientes senso
ríais, cegos e surdos, que trabalham muito bem
e, às vezes, até melhor do que pessoas ditas nor
mais. Por exemplo, uma pessoa cega, em um
aparelho de PABX, ela não se distrai com o meio
ambiente, e trabalha multo mais efetivamente de
que vidente. Assim coisas que interferem o tato.
De modo que gostaríamos de ver que, no inciso
XVIII do art. 2°, essa proibição de diferença de
salário não se restringisse à deficiência tísica, e
sim deficiência tísica, mental e sensorial.

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, quando, no inciso 11 fala-se sobre salário
família, é evidente que não podemos igualitar a
Situação de um salário-família de 10% para um
filho normal como um filho inválido. Embora não
queiramos superproteger a pessoa deficiente, evi
dentemente, para aquela família que tem um invá
lido - certos casos de deficiência mental pro
funda - 10% do salário mínimo não representa
nada.

Por isso que, compatibilizando com a Subco
missão de 7C, gostaríamos que, ao invés de salá
rio mínimo, deixassemos o direito a uma pensão
a qual, lá, estabelecemos não inferior a um salário
mínimo. Naquela Subcomissão, também, tínha
mos deliberado que é proibida a discriminação
de pessoas portadoras de deficiência, no que se
refere, especialmente, à admissão ao trabalho e
direitos decorrentes. Gostaríamos, então, de ver
a pessoa portadora de deficiência no mundo do
trabalho, com direitos iguais aos demais, desde
que realizem o mesmo grau de trabalho. Era isso
que eu queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
EdmiIson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, estou ouvindo, aprendendo e
procurando até, através desse subsídio, formar
uma convicção. Acho que todos nós, aqui, temos
a preocupação em avançar socialmente, indepen
dentemente de Partido. Não acredito que alguém
possa ser contra avanços na área social. Acho
que o que está em questão, aqui, é a dosagem
da coisa, até que ponto vai.

Vou fazer uma pergunta e peço que me enten
dam como algo sério, não vou fazê-Ia com qual
quer outro objetivo. Quando se fala, aqui, em esta
bilidade - o Deputado Ruy Nedel já levantou
isso, assim como o Deputado Osvaldo Bender,
e fico contente com isso, porque é Deputado de
um Partido que não o meu e que se diz progres
sista, qualquer colocação que eu fízesse aqui, pelo
fato de ser de um Partido que dizem ser conser
vador, colocar-me-ia numa situação muito delica
da, embora eu me considere até bastante sensível
aos problemas da área ocíal - existem alguns
tipos de trabalho que tên ,as suas peculiaridades,
vejo, no instituto da estabilidade, ser incluída a
empregada doméstica; tenho um grande respeito
por todo tipo de trabalho, mas esta é uma ativi
dade que tem a sua peculiaridade, é uma'empre-
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gada que vai participar da intimidade da minha
casa, da casa de qualquer um de nós. Eu pergunto
como ficaria essa situação? Como funcionana o
Instituto da estabilidade, no caso, por exemplo,
de uma empregada que eu não desejasse dentro
da minha casa? Quero saber apenas como orien
tação, porque é um caso que me preocupa. De
um momento em diante, se uma pessoa que não
serve à minha maneira de ser e à intimidade da
minha famíha,passa até a ser um ato de violência
isso, porque está indo até contra o princípio da
inviolabilidade do meu lar. Assim, eu pergunto
até que ponto seria atingida essa estabilidade,
com relação li empregada doméstica?

Diga-se, de passagem, que jamais tive, na mi
nha casa, empregada que não tivesse todas as
suas garantias e jamais paguei menos de salário
mínimo; pelo contrário, nunca paguei menos de
dois salários mínimos para uma empregada do
méstica, Acho, que tenho uma certa autoridade
para levantar o assunto, porque sempre tratei em
pregada doméstica como pessoa da minha famí
lia, dentro da minha casa. Agora, sempre tive a
liberdade de escolher quem trabalhou dentro da
minha casa.

Assim, eu perguntaria, apenas para me situar:
como ficaria isso? Deixo essa pergunta para que,
ao longo do debate, que tem o fim de esclarecer,
viesse o problema.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Antes de mais nada, eu gostana também de
fazer os nossos elogios aos relatórios das Subco
missões de Saúde, Seguridade e MeioAmbiente,
e a dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes
Físicos e Minorias que, se juntando ao nosso tra
balho, ao trabalho da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos com
põem, no nosso ponto de vista, um resgate real,
nada de generoso, nada de exacerbado, nada de
utópico como tenta colocar alguns setores que,
juntamente, vêem no avanço social um perigo,
inclusive na própria conscientização do povo, dos
trabalhadores, e, com isso, já foi colocado aqui,
um perigo às suas propriedades, aos seus lucros.

Na nossa opinião, os relatórios realmente res
pondem a algumas perguntas concretas, a alguns
anseios reais e que são respostas para realidades
ruins por que passa o nosso povo, hoje.

Como metalúrgico, como operário que estava
na fábrica até há alguns meses - 6 ou 8 meses
atrás - viemos para a Assembléia Nacional Cons
tituinte com a finalidade de fazeruma constituição
moderna. Quando se pàra a sociedade e se procu
ra reestruturar o seu Estatuto Maior,isso significa
que a situação atual ou o Estatuto atual está ultra
passado, está velho, não responde à realidade
ou à necessidade de mudança que a sociedade,
que a sua parcela maior - os - trabalhadores
- está querendo. O povo está querendo mudar,
os trabalhadores estão querendo avançar, não
porque simplesmente querem, mas porque é ne
cessário, e se tem a1gur coisa que segura. E
essa coisa que segura: é m papel, são palavras
escritas que não representam, na prática, essa
realidade. Para isso, a Constituição, um Estatuto
Maior,uma LeiMaior,um Regulamento, necessa
riamente precisa dar um salto. E, na minha opí-

nião, esse salto representa, na minha opinião, uma
visão diferente: salto significa pular, significaavan
çar.

Acredito que nós, dessas três Subcomissões,
com referência à ordem social, demos um salto,
mas esse salto - e aí, há o limite que o Consti
tuinte Adylson Motta colocou -, qual o limite
desse salto? Fico olhando para aqui, leio e releio
e não vejo um salto muito grande, não. Vejo um
salto que está sendo solicitado, que está sendo
reivindicado há décadas, há anos, por diversas
oportunidades.

Sou do Partido Comunista do Brasil, luto pelo
socialismo, acredito que ele virá através do con
fronto, através dessa sociedade organizada com
as classes que dominam, mas não estamos aqui,
na Assembléia Nacional Constituinte, batalhando,
procurando erigir uma Constituição socialista.
Muito pelo contrário. A nossa preocupação, nos
trabalhos dessa Subcomissão, foi defender pro
postas reais, cabíveis, que respondam a essa ne
cessidade e, principalmente, com o parâmetro
que é da maioria da sociedade brasileira, os traba
lhadores. Procuramos, sim, adequar essa realida
de, mas sempre com o ponto de vista e as argu
mentações, prioritariamente para garantir quem
nunca teve garantia ou quem pouco teve garantia,
nesse período, que são os trabalhadores

É com esse ponto de vista que eu acredito
que esta Subcomissão dos Direitos dos trabalha
dores se norteou para elaborar esse trabalho. Nós
tivemos aqui, na elaboração do relatório, numa
Subcomissão de 25 membros, votações mínimas
de pontos essenciais, fundamentais, e chegaram
a dezoito Constituintes, sendo que, diversas vezes,
nós conseguimos 25 Constituintes, ou seja a una
nimidade. E questões mais ou menos, que não
são muito polêmicas, nós chegamos a atingir 20
Constituintes. Um trabalho de discussão, de con
cessão de pontos de vista de diversos setores
aqui.

Nesse sentido, entramos no concreto, quando
nós aceitamos, e como não poderia deixar de
ser, de maneira nenhuma, porque isso aqui é um
trabalho perfeito e o nobre Constituinte Jorge Ue
qued - que não está presente - fez uma obser
vação muito importante; nós entendemos que
realmente existem algumas falhas, mas as falhas
que existem têm sempre como eixo resguardar
os direitos dos trabalhadores, dentro de uma reali
dade da conjuntura, sem dúvida nenhuma. Quan
do nós defendemos uma estabilidade, nós tive
mos a preocupação: primeiro, do ponto de vista
social, de garantir o direito que precisa ser resga
tado, como já foi colocado aqui e acabar com
essa pouca vergonha que é a rotatividade, que
é o trabalhador que não pode reclamar de nada;
reclamar por um par de botina, por um copo
de leite se ele tem direito, e o empregador, na
maioria das vezes, demiti-lo - é o que acontece
ínúmeras vezes,a grande e esmagadora maioria
das vezes - é a opressão com a perspectiva de
se demitir do emprego, é uma realidade concreta
e isso existe em todo lugar, existe dentro da estatal,
existe aqui dentro do Congresso. É a retaliação
e isso nós acreditamos que está ligado a uma
conscientização, e uma participação dos trabalha
dores na própria atividade política, ou na própria

contribuição para a solução dos problemas nacio
nais.

A estabilidade no emprego nós achamos ser
de fundamental importância, e acreditamos, co
mo já foi colocado aqui, que as práticas empre
sariais, a política econômica ou a nova política
a ser colocada no País, tem que levar em conta
que existe o trabalhador; o empresário quando
for montar sua empresa, tem que levar em conta
- porque ele fica preocupado com os juros que
vai pagar no banco, ele fica preocupado com os
seus lucros, tudo isso ele leva em consideração,
mas não leva em consideração que o trabalhador
existe - que ele tem que ter uma despesa con
creta e que tem que ser mantida. A nossa preocu
pação é que esta Constituinte garanta que ele
tenha que ter essa preocupação sim. O trabalha
dor, como já foi dito aqui, não é camisa para
ser usada e, quando estiver suja, ser jogada fora.

Na questão da empregada doméstica, que o
Constituinte perguntou, eu acredito que quando
os Constituintes levantarem o facultado contrato
de experiência de 90 dias, não só com relação
à empregada doméstica, mas com qualquer outro
tipo de trabalho onde ele for mostrar a sua capaci
dade, em três meses tem-se condições de avaliar,
de conhecer, de discutir, de verificar como se
comporta esse trabalhador, de analisar, realmen
te, a sua competência, a sua conduta.

Nós acreditamos que possam existir malan
dros, empregados que gostam de se aproveitar,
mas isso, frente ao grande universo de trabalha
dores do nosso País, são ínfimas minorias. Como
se diz, toda regra tem sua exceção e temos que
legislar para a grande e esmagadora maioria.

Nesse sentido, acho que o instituto da estabi
lidade é de fundamental importância e a nossa
preocupação é a de garantir a não-rotatividade
e sim a estabilidade como um direito, como foi
colocado no art. 10, por proposta do Constituinte
Domingos Leonelli.É de fundamental importân
cia que esse instituto seja garantido.

Sr. Presidente, também com relação à unidade
sindical, que foi bastante discutida aqui, e até che
gamos a um certo consenso, com relação a essa
necessidade de proteger um direito que os pró
prios trabalhadores acham ser necessário, que
é o de garantir a unidade sindical. Não só pelos
trabalhadores, pejas suas divergências no movi
mento sindical, mas principalmente como uma
proteção à interferência dos empresários, no sen
tido de criar suas entidades e dividir o próprio
movimento sindical e os trabalhadores na sua
unidade, que é uma arma fundamental.

Gostaria, também, Sr. Presidente, de ressaltar
que o que norteou esse trabalho foi a preocu
pação com os trabalhadores, mas tendo a preocu
pação de ver realmente a conjuntura, sem nunca
nos afastarmos de que nós estamos aqui para
legislar em defesa do trabalhador. E isso não quer
dizer que não possamos melhorar e aperfeiçoar
alguns artigos desta proposição. Mas, no seu es
sencial, nas suas questões mais importantes, no
que diz respeito ao avanço social e, principalmen
te a um avanço político de participação, com rela
ção li estabilidade no emprego, com relação ao
direito de greve, com relação às 40 horas sema
nais, são questões fundamentais que nós enten
demos necessário estarem garantidas na Consti
tuição, inclusive garantida a sua aplicação ime
diata.
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Nós temos uma preocupação com um assunto
que foi levantado aqui, de que poderemos colocar
o instituto da estabilidade "que a lei complemen
tar regulará", mas tivemos uma experiência, quan
do o direito de greve também foi permitido na
Constituição, só que desde que colocado "que
a lei complementar regulará", não tivemos mais
direitos de greve. Essa é a preocupação que nós
gostaríamos de colocar, aos Srs, Constituintes,
o que norteou os nossos trabalhos, que foi real
mente a preocupação social, com parâmetros,
sempre procurando garantir aos trabalhadores
seus direitos e aberto à discussão, aberto às modi
ficações que aperfeiçoem nosso trabalho.

Essa é a contribuição e a nossa visão que gosta
ríamos de colocar aos Constituintes.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Annibal Barcellos.

oSR. CONSTITUINTE ANNlBAL BARCELLOS
- Sou Deputado Federal pelo Amapá. O Amapá
fica na Região Norte, é cortado pela linha do Equa
dor. Eu faço parte da Comissão da União, do
Distrito Federal e dos Territórios e sou suplente
desta Subcomissão. Não tive oportunidade de as
sistir a nenhuma reunião e aproveitei esta oportu
nidade de ser uma reunião noturna, na qual, eu
estou sempre lá, na minha Subcomissão - nós
estamos fazendo aqui agora um comercial- nós
estamos trabalhando para a transformação do ter
ritório federal em Estado. São 44 anos que nós
somos território e eu acho que nós já estamos
na ocasião de uma transformação. E espero o
apoio de vocês aqui.

U alguns tópicos do relatório e verifiquei que
a aposentadoria dos operários, que era de 35 anos
passou para 30 anos. Eu trabalhei num Arsenal
de Marinha durante 4 anos vou dizerainda a vocês,
que sou oficialda Marinha da reserva remunerada,
saí em 1969, fui Governador do Amapá, durante
6 anos, e agora estou aqui na Constituinte, como
o Deputado mais votado no nosso Território, mas
tenho uma experiência muito grande de trabalhar
com os operários, pois, como operário do Arsenal
de Marinha já trabalhava há 35 e vi aqui que já
passou para 30 anos. Mas há ainda uma neces
sidade de serem reestudadas várias categorias
funcionais. Nós temos o caso do pintor que traba
lha 30 anos, pintando o casco de um navio e,
no fundo, eu acho que é muito tempo para essa
categoria se aposentar; o homem que trabalha
nas baterias; que trabalha como fundidor; que
trabalha em solda elétrica; em solda oxiacetileno,
são homens que ficam, no fim de 35 anos, tempo
em que eu trabalhei no Arsenal, completamente
arrasados. Passando para 30 anos já foi um avan
ço, mas é o caso do nosso Relator, do nosso
grande Constituinte, com o qual tive vários conta
tos, lá no Amapá, ele que foi um grande prefeito
em Belém, reestudar esse assunto para ver se
vai fixar mesmo em 30 anos, ou se vai, depen-'
dendo das categorias profissionais, diminuir mais
um pouco, o tempo para a aposentadoria, porque
são homens muito sacrificados.

Quanto às atividades insalubres e perigosas,
que o nosso Constituinte Eduardo Jorge disse,
certas categorias profissionais já estão escritas
lá:o operador de Raio-Xsó trabalha 6 horas diárias
e 30 horas semanais. E em outras categorias pro-

!issionais também, que trabalham em Raio-X e
em outras atividades insalubres e perigosas, já
há uma diminuição da carga horária e da carga
semanal. Quanto à refeição, também acho perfei
tamente justo que os empregadores dêem as re
feições aos seus operários. O Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro - desculpem-me estar falando
no Arsenal, porque eu convivi com eles na Mari
nha, durante 35 anos, de maneira que conheço
bem aquela Casa - lá, no Arsenal de Marinha,
dá almoço para todos os operários - são seis
ou sete mil, no meu tempo - e para aqueles
que chegavam antes de iniciar o horário, ainda
se dava o café da manhã. De maneira que, é
perfeitamente justo que essas refeições sejam da
das pelos empregadores.

Quanto à estabilidade eu acho justa, mas é
preciso que se tenha duas facas e dois gumes;
de agora em diante, ao ser aprovada, os emprega
dores vão despedir muita gente e, quando forem
admitir, vão fazer uma triagem, de tal maneira
que, aqueles operários menos qualificados, acho
que não vão ter muita vez para se empregar. No
momento que o operário for admitido, os empre
gadores vão exigir-lhes curso primário, segundo
grau, vão colocar todas as dificuldades possíveis,
para admitir um operário devidamente qualifica
do. E esse camarada, o auxiliar de pedreiro, o
auxiliar de pintor, o homem que vai pegar na
padiola, vão ter dificuldade de conseguir empre
go.

Era isso que eu tinha a colocar.

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Quero
transmitir ao Constituinte Annibal Barcellos que
foi uma honra tê-lo aqui e esperamos que ama
nhã, às 9 horas, ele possa estar novamente aqui
conosco.

O SR. CONSTITUINTEANNIBAL BARCELLOS
- Amanhã e não posso, porque nós vamos co
meçar na nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Paulo Paim vai fazer apenas uma in
terferência a uma resposta do Constituinte Adyl
sonMotta.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - É rápi
da a colocação.

O companheiro Adylson Motta, também do Rio
Grande do Sul, como o Ruy Nedel, como o com
panheiro Bender, do PDS, e eu tivemos aqui uma
representação muito grande das empregadas do
mésticas, nesta Subcomissão, em tomo de mais
de trezentas pessoas, e a grande preocupação
dessas companheiras é que, mais uma vez, aqui
na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores,
não tivéssemos uma posição diferenciada, e que
elas tivessem os mesmos direitos que os outros
trabalhadores. Foi inclusive assim colocado.

Eu sei muito bem que não é assim no meu
Rio Grande e gostaria que, não fosse em nenhum
Estado do Brasil,mas, em muitos casos, a empre
gada doméstica é usada até mesmo como instru
mento sexual, para que os filhosdo patrão apren
dam a questão do sexo. Isso foi aqui relatado
por elas mesmas.

Neste momento, eu gostaria de ponderar a nos
sa posição. Pediria que, nesta Subcomissão, seja
qual for o resultado das discussões, não seja, em
nenhum momento, discriminada a questão da
empregada doméstica.

Pelo outro lado, eu levanto, para ponderação
dos Constituintes, em outros países, há empresas
que contratam empregadas domésticas que fun
cionam nas respectivas casas como uma empre
sa constituída, e não com aquele serviço de loca
dor, que nós somos contrários; colocam, por
exemplo, um metalúrgico dentro de uma empre
sa, como mão-de-obra temporária numa forma
de dupla exploração.

Em conjunto com a sociedade brasileira, va
mos achar diversas formas para que as empre
gadas domésticas tenham os mesmos direitos
que todos os outros trabalhadores.

A minha ponderação vai nesse sentido. Eu não
gostaria que houvesse nenhum tipo de discrimi
nação. Sei a posição do companheiro e sei que
ele também concorda com o princípio da estabi
lidade no emprego.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Hélio Costa.

O SR.CONSlITUINlE HÉUo COSTA- Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, há cerca de um mês,
mais ou menos, na pequenina cidade de Ouro
Branco, no interior de Minas Gerais, houve uma
greve dos funcionários da Açominas. Os senhores
devem saber que a Açominas furtou aos cofres
da União 6 bilhões de dólares e produz, aproxima
damente, um milhão de dólares por mês. Depois
dessa greve que, tecnicamente foi considerada
ilegal pela Justiça mineira, 167 trabalhadores fo
ram mandados embora, foram dispensados su
mariamente pela direção da Açominas.

Tendo sido visitado aqui pelo Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, fui
ao Ministroda Indústria e do Comércio, para infor
mar S. Ex' da situação que estava ocorrendo na
quele momento em Ouro Branco, na Açominas.
O Ministro me disse que não passava de 47 o
número de funcionários demitidos. Consegui
uma relação oficial da própria empresa de 167
funcionários. Mandei essa relação para o Sr. Minis
tro. Com isso, conseguimos paralisar as dispensas.
de funcionários da Açominas, na semana pas
sada.

Mas estou usando esse argumento para lem
brar que, infelizmente, na nossa sociedade, pelo
menos com o que existe atualmente em legisla
ção, com relação ao trabalhador, o trabalhador
continua sendo apenas um instrumento da nossa
sociedade e não parte dela. Continua sendo a
parte mais sacrificada da nossa sociedade, mais
reprimida e mais usada

Como trabalhador desde os treze anos de idade,
filho de trabalhadores que até hoje ganham um
salário mínimo, aposentado, e irmão de traba
lhador que também ganha um salário mínimo,
quero deixar aqui meu compromisso absoluto e
total com a classe trabalhadora. Porque acredito
que se nós não conseguirmos ajudar aos muitos
que são trabalhadores no nosso País, nós não
vamos conseguir salvar poucos que estão empre-
gados. '

Eis, portanto, com satísfaçâo, o relatório da
Subcomissão dos Trabalhadores, na esperança
de que nessa Comissão possa passar aqueles arti
gos e §§ 2° e 30 da estabilidade, da aposentadoria,
da greve, da ia!imentação do trabalhador.

Era o que ti~ha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Geraldo Campos.
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o SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero dizer
que votei favoravelmente a todos os artigos que
constam do Anteprojeto da Subcomissão do Di
reito dos Trabalhadores e dos Servidores Públi
cos, e o fiz convencido que o Brasilde 1987 difere
profundamente do Brasil de 1946. A riqueza de
nosso País cresceu e, prova disso é o fato de
sermos reconhecidos como oitava economia do
mundo. No entanto, Sr. Presidente, a situação em
que se encontra os trabalhadores em nosso País
não reflete nenhuma medida do crescimento do
potencial da economia brasileira, talvez muitas
categorias estejam, hoje, em situação pior do que
aquela em que se encontravam em 1964. Entre
elas, eu citaria particularmente a dos servidores
públicos. Durante os duros anos da ditadura, o
que assistimos foi o engodo das promessas de
que quando o bolo crescesse a riqueza seria distri
buída por todos. E isso, como é sabido, não creio
que ninguém aqui conteste, nenhuma parcela re
cebeu os benefícios desse crescimento. O que
temos assistido é que com a recuperação das
liberdades, os trabalhadores sendo levados às pa
ralisações, aos movimentos grevistas - como
aqui ficou dito durante os debates da Subcomis
são, atingiram a 2.400 greves em um ano - para
mostrar o quanto de reivindicação, o quanto de
injustiça eram vitimas os trabalhadores

Claroque nos posicionamos que a precedência
do trabalho sobre o capital se impõe neste mo
mento, ao Brasil, para corrigir as injustiças que
se acumularam através dessas duas últimas déca
das, particularmente. Verdade que o capitalismo
brasileiro nunca foi generoso, mas desde que o
poder militarse estabeleceu no Brasil,apõs 1964,
tudo foi feito para assegurar o direito aos empre
sários estrangeiros ou nacionais em detrimento
da classe operária e dos trabalhadores em geral.
Creio que se perdermos a oportunidade de tentar
fazer justiça com a nova Constituição, se decep
cionarmos a classe trabalhadora, poderemos es
tar perdendo a oportunidade de dar os anéis para
salvar os dedos. Poderemos não ter outra oportu
nidade para resolver, pela via pacífica, como con
vém ao nosso País, recuperando a confiança da
queles que criam a riqueza e delas não participam.
Já foi dito e repetido, em nossos debates, como
uma Nação, que chegou a ser a oitava economia
do mundo, 1/3 (um terço) vive ainda na miséria
e 1/3 (um terço) na pobreza.

O que compõe o Anteprojeto da Subcomissão
dos Trabalhadores e Serviços Públicos não foi
elaborado à revelia das audiências que aqui se
fizeram, num total de vinte e oito - vinte e oito
entidades tiveram a oportunidade de aqui depor;
Centrais Sindicais, Confederações, Federações,
representantes de diversos setores profissionais,
desde os pescadores até os mais complexos, e
o que vimos foi o depoimento de todos, defen
dendo essas reívídicações que aí estão contidas.

Sr. Presidente, possivelmente, poder-se-á aper
feiçoar algumas questões desse anteprojeto. No
entanto, queríamos explicar ao Constituinte José
Carlos Sabóia, que houve a preocupação de tor
nar efetivas as medidas que aqui são preconi
zadas, como por exemplo o parágrafo único do
art. 1°, ao se assegurar a prestação jurisdicional
para cobrar do Estado os princípios aqui enuncia
dos, aí está uma tentativa de assegurar, o que

não quer dizerque não possamos ainda ampliá-Ia
no Capítulo das Disposições Transitórios.

Queríamos mostrar ao nobre Constituinte e re
presentante do Pará, e peço permissão para dizer
que, na Subcomissão, votamos para que os Terrí
tónos se transformem em Estado, que onde se
trata da aposentadoria, tivemos o cuidado de, na
letra c do artigo, dizer que: "trinta anos para o
homem e vinte para a mulher, na aposentadoria,
e com tempo inferioraos das modalidades acima,
pelo exercíciodo trabalho noturno, de revezamen
to, penoso, insalubre e perigoso" - como é o
caso daqueles que pintam os cascos dos navios
com tinta venenosa.

Não temos medo de defender também a estabi
lidade para a empregada doméstica, mesmo por
que sabemos que geralmente não são elas que
nos vmmam, geralmente são elas que recebem
os maiores maus tratos. Aqui ouvimos uma dele
gação muito numerosa, com representantes de
todo o País, fazer suas queixas e seus reclamos.
E quero lembrar que mesmo além do contrato
de experiência,está sempre aberto, conforme pre
visto no inciso, a demissão por justa causa, a
porta não se fechou e há sempre a possibilidade
de que o mau empregado seja despedido.

Gostaríamos de citar aqui o que ouvimos do
nosso Relator, quando entrevistado e interpelado
sobre a jornada de 40 (quarenta horas) horas
semanais, S. EX"teve a oportunidade de responder
que; se somos a oitava economia, as outras sete,
que estão à nossa frente, garantem essa jornada
e até menores do que essa. Por que não devemos
acompanhá-las naquilo que de positivo têm? Em
nome de quê não devemos querer ser generosos?
Generosos, quando estamos apenas querendo re
parar o que de injusto se fez com o trabalhador
brasileiro, ao longo de todos esses anos? Não
estamos tentando fazer uma revolução com esse
anteprojeto, e bem sabemos; como foi dito, não
pretendemos fazer a revolução que a sociedade
não fez.Aquininguém está preconizando mudan
ças de regime, mas tão-somente um aperfeiçoa
mento do capitalismo selvagem brasileiro, por
uma ordem mais humarna, em favordos trabalha
dores. Alimentamos a esperança de que este ante
projeto, que reflete os anseios que aqui ouvimos
de vários representantes das mais diversas cate
gorias de trabalhadores, anteprojeto que a esta
altura já foi, pela iniciativados próprios represen
tantes das classes trabalhadoras, enviado aos mi
lhares para todos 05 recantos deste País, que este
anteprojeto não será desfigurado nesta Comissão.
Que a Comissão da Ordem Social que tão sabia
mente aprovou três relatórios e três anteprojetos,
que são o orgulho de pertencermos a esta Comis
são, eles aqui não serão desfigurados para negar
ao trabalhador a reparação ao que ele tem direito
e pela qual ele vem reclamando nas praças, nas
ruas, em suas manifestações.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Quero
aproveitar a oportunidade para, mais uma vez,
renovar os nossos elogios a V. EX", Constituinte
Geraldo Campos, pela eficiência, desenvoltura e
forma democrática como dirigiu tão bem os tra
balhos da Subcomissão dos Trabalhadores e Ser
vidores Públicos. É um dever de justiça que cabe
ao Presidente da Comissão da Ordem Social.

Não havendo mais oradores inscritos, a Presi
dência faculta a palavra aos Srs. Constituintes que
desejarem fazer uso dela.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ROBERTO PON
TE - Peço a palavra.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. EX"

O SR. CONSTITUINTE LUIS ROBERTOPON
TE - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, fosse eu
precavido, certamente ficaria calado: vou ser mal
interpretado, vão me tachar com uma série de
adjetivos, que ficaram comuns neste País. Mas,
ainda assim, acho que é da minha obrigação,
sem criar polêmica, sem desejar polemizar, levan
tar alguns pontos para reflexão.Somente isso.

Como premissa, eu gostaria de dizerque o que
todos visam - as pessoas responsáveis, sejam
empresários, trabalhadores, funcionários públi
cos, governantes, governados, acho que, aqui, o
substantivo desta Assembléia Nacional Consti
tuinte é de pessoas responsáveis, claro está com
excessões lá e cá - mas todas elas desejam,
em última instância, uma Nação desenvolvida,
onde não existam irmãos em condições subu
mana, nem condição de qualquer tipo de submis
são em qualquer forma que seja. E a regra 
aí o primeiro equívoco é que os empresários tam
bém têm uma postura de decência, de seriedade,
de querer promover o bem, de querer produzir,
tanto ou quanto os trabalhadores. O que todos
buscam, que é a riqueza do País, porque não
há outra maneira das pessoas atingirem os bens,
sem antes produzi-los, não adianta colocarmos
salários altos nas mãos das pessoas, que ninguém
vaiconsumir um grão de arroz a mais. Se triplicar
mos o salário de todos os brasileiros, hoje, literal
mente cada um vai continuar tendo as rnesmís
simas coisas que têm hoje. Só há um caminho:
fazera Nação produzir mais. E só há um caminho
para isso: é trabalhar! Não se descobriu outra
maneira, aliás, é uma das maiores verdades que
os trabalhadores dizem: capital é trabalho anterior
acumulado e os bens da natureza nada valem
senão forem transformados pelo trabalho.

Portanto, o que se busca é a valorização do
trabalho como fonte única de fazer com que os
bens materiais que os homens necessitam para
terem uma vida digna, sejam produzidos. E vejo,
com tristeza, que as proposições substantivas,
desta Comissão, são na direção contrária de alo
car mais trabalho para o País. E sei quais são
os contra-argumentos. Aquiestou com lideranças
sindicais, as mais sérias, as mais bem intencio
nadas, as que mais desejam o bem real do traba
lhador. Mas as propostas que aqui estão são: tra
balhar menos na jornada, aposentar-se antes, ga
nhar férias em dobro, ter segurança de emprego,
embora sem trabalho, porque há o emprego sem
trabalho! Tudo na contramão da solução da misé
ria brasileira e da solução dos problemas efetivos
dos trabalhadores que têm o tipo de vida que
têm. É a ruptura da liberdade, é prendê-los a uma
pseudogarantia que não os levará a nada, mas
há uma insatisfação permanente. Porque o ho
mem que passa a metade de sua vida dentro
do trabalho precisa, como primeiro pressuposto,
sentir-se bem no lugar onde trabalha. Querer
manter um homem no seu emprego, do qual
não gosta, onde não é querido, não é desejado,
é condená-lo à uma vida de tragédia pessoal.

Fui funcionário público como estudante e en
genheiro, fui empregado de mais de uma empre
sa e hoje sou empresário junto com outros com-
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panheiros, comprei a empresa da qual era empre
gado. Só lhes digo uma coisa: na medida em
que os homens são condenados a perda da liber
dade pela fixação de um trabalho que não lhes
dá satisfação, tira-se um dos pressupostos princi
pais para que ele possa ser livree para que possa
ser feliz: a escolha do patrão. E há patrões inde
centes, há! Por que escravizá-losa eles? Quantas
empresas existem no Brasil?Aquelas que pagam
mais, inclusive, são exatamente aquelas que, den
tro de nossa concepção, mais expropriam da for
ça do trabalho brasileiro; são as multinacionais.
Esse é o pressuposto maior, é o que paga em
dia.Aindahá pouco, eu conversava com o Consti
tuinte Leonelli que defendia uma proposta que
acha muito pertinente. Se você tira o salário de
um trabalhador, tem que ser condenado tanto
quanto o empresário, se o trabalhador tira uma
ferramenta do patrão, que será condenado como

. ladrão. Em tese está corretíssima!Agora, aqueles
que, como regra, deixam de pagar o salário ao
trabalhador é porque são mini ou microempre
sários que não têm de onde tirar e que não fazem
aquilo como lesa-pátria e que se fizer-já existem
instrumentos para isso...

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - A proposta constitucional, que aqui está
contida, reza que a lei protegerá os salários; vale
dizer que a lei vai regulamentar, vai ver os casos
em que essa apropriação é fraudulenta, crimi
nosa, em que constitui roubo e os casos em que
é decorrência de um fator econômico excepcio
nal

Quero lembrar ainda - isso contra a questão
substantiva que V. Ex"colocou - quanto a ques
tão mais ampla, quero lembrar a V. Ex" que fiz,
há pouco, um aparte ao ConstituinteAugusto Car
valho, quando S. Ex"diziaque as forças de traba
lho e que a esquerda do meu Partido e que a
esquerda, como um todo, nesta Casa, têm que
compreender a necessidade de uma aliança com
os setores produtivos do capital, com os setores
da produção, com aqueles empresários que que
rem produzir,que querem criar um mercado inter
no forte, que querem aumentar o consumo, por
que isso interessa a todos, é um acordo que pode
ser feito no sentido de ampliar a reforma agrária,
há uma série de fatores que podem ampliar esse
mercado, e lembrava também que a rotatividade
não se observa nas micro, pequenas e médias
empresas, a maior rotatividade que se observa
é nas multinacionais, dos grandes monopólios,
nos bancos, principalmente, que é um setor mo
nopolizado e que suga tanto o trabalhador como
o empresário. Quero lembrar, no entanto, dada
a paixão de V. Ex"-paixãoadmirávelde excelente
funcionário- que é preciso que os empresários,
os médios, pequenos e até os grandes empre
sários nacionais produtivos não sejam ganhos pe
lo canto da sereia dos especuladores. É preciso
que os empresários, nesta Constituinte,os médios
empresários, compreendam também a necessi
rabalhadores, concedendo um pouco, conceden
do muito, até em alguns casos, para viabilizar
um projeto nacional. Porque até aqueles que lu
tam pelo socialismo - o nosso colega Edmilson
Valentim colocou isso com muita clareza e com
petência aqui - que lutam pela transformação,
pela abolição, pela dissolução do capitalísmo, pe
lo socialismo, me incluo entre eles, compreendem

que temos ainda uma etapa capitalista a vencer
e que é preciso politicas que viabilizem o capita
lismo menos selvagem, que fortaleçam a econo
mia até para o dia em que ela venha a ser socia
lista,possa ser uma economia forte mesmo nessa
hipótese.

Então, eu creio que é muito importante que
tiremos a discussão dessa polarização meramen
te filosófica e ideológica e a coloquemos num
terreno concreto; o que precisamos entender para
possibilitarum projeto nacional? Que tipo de esta
bilidade que é possível? Esta estabilidade nin
guém vai abrir - o liberalismo absoluto não será
retomado mais - porque não é possível mais,
mão, o Estado vaiintervir, e a sociedade vaiintervir
através do Estado, é preciso nós iniciarmos um

. ptocesso, e essa Constituição é para fazer um
acordo de como o conflito vai se desenvolver,
não queremos fazeruma Constituiçãoque resolva
os conflitos sociais, ao contrário, nós temos que
criar, aqui, uma norma onde o seu ponto vista
empresarial possa ser respeitado e viabilize o con
flitoentre os interesses de empresários e os inte
resses dos trabalhadores, de uma forma demo
crática e razoável.

Eu acho que essa é a questão.

O SR. CONSTITUINTE LUIS ALBERTO PON
TES - V. Ex"falou uma série de coisas da maior
importância e eu iniciareina parte em que V. Ex"
falou que nós temos que sair da concepção filosó
fica e entrarmos no concreto, no real, naquilo
que é substantivo.

Exatamente porque eu sei o que é concreto,
o que é real, porque, repito, fui funcionário públi
co, fui empregado de empresa, em mais de uma,
e sou hoje empregador, junto com outros compa
nheiros meus, e privocom os meus trabalhadores.
O setor da construção civil, onde tem maior rotati
vidade, posso lhe dizer, não demite um empre
gado, eu não conheço uma empresa que demita
um empregado se não for por uma razão. Este
é que é o princípio que tem que ser entendido
a até para aqueles que imaginam que a mais
valiaque ainda é a regra da expropriação da força
de trabalho, até para esses que pensam assim,
que é uma coisa do século passado, que foiverda
de na fase pré-industrial, mas até para esses que
pensam assim a mais-valia, é um plus sobre o
trabalho; ninguém tem interesse nenhum em re
duzir a quantidade de trabalhadores.

Então, o que estou pensando é uma coisa da
maior importância, não é o ceder, se for para
ceder e eu lhe digo isso, olhando no fundo dos
seus olhos - se for ceder para realmente melho
rar a condição de vida do trabalhador e da popu
lação pobre brasileira, acho que tem que ceder
não é um pouquinho não, acho que tem que
ceder tudo. Acho que todo ser humano sério,
responsável tem que estar pensando, realmente,
seja empresário ou não, é em nós sairmos dessa
condição de iniqüidade que estamos vivendo. E
cuja causa é uma só, e eu diria duas: a primeira
é nós produzirmos menos do que necessitamos
e a segunda é a expropriação internacional que
se dá pela via de um sistema econômico-finan
ceiro que todos nós sabemos como se se dá.

Não é mais a derrama do ouro que é visível,
são os novos instrumentos criados pela sociedade
moderna, por via do juros, da perda de relação
de troca etc... e da qual nós estamos todos íncor-

porados para nos escapar. Não pensem que as
pessoas ficam dizendo, "parece que nós vamos
ceder para assegurar as posições vantajosas", não
se trata disso.

Eu sinceramente, Leonelli, estou absolutamen
te convencido de que o substantivo das propostas
que estão aqui conduzem a um retrocesso, não
ao progresso, ao retrocesso em termos daquilo
que nós queremos atingir como objetivo.Eu não
tenho a menor dúvida que o fim, a meta é a
mesma, agora que isto é a regressão de tudo,
isto é.

Todos os países quando emergem de fases
de grandes carências de produção, são os países
que emergem de guerra, a primeira medida é
aumentar o trabalho, 60 horas, até por que o
trabalho não é um mal, é um bem, não há nada
que faça o ser humano mais feliz do que trabalhar,
desde que satisfeito,não há nada. Você quer ver
um homem se acabar é quando ele se aposenta
e não tem perspectivas, porque pela índole do
cidadão, a felicidade consiste em se ser útil ao
próximo e na medida em que você está descar
tado, você começa a não se sentir útil.

Mas isto é fdosofia? Não é filosofia, isso é reali
dade, trabalhar menos, se eu quiser brigar com
os meus operários da construção civil é dizerpara
eles que eles vão trabalhar só 48 horas por sema
na, porque todos querem trabalhar mais. E eu
saio com outro argumento: porque ganham pou
co, coitados! Precisam trabalhar mais para ga
nhar, eu sei de tudo isso, todos nós sabemos,
os argumentos nós sabemos, só que a riqueza
não vai se dar pelo fato de você pagar mais. Nós
só temos uma maneira de dar comida para as
pessoas, é fazer os alimentos, produzir; nós só
vamos dar teto se nós fizermos as casas; nós
só vamos dar roupas se produzirmos as roupas;
e isso só se faz com trabalho, não há outra ma
neira.

Agora, o processo de concentração de consu
mo, não é de renda, a iniqüidade se dá é na
concentração do consumo, o empresário pode
ganhar um bilhão por mês e estar cumprindo
um papel social maior que o do funcionário públi
co que ganha pouca coisa e que gasta tudo para
você.

Isso é substantivo, deixe-me terminar o racio
cínio Paim.

O substantivo é que o processo de íníquldade
social se dá pela concentração do consumo, na
medida em que o ser, seja qual for, está consu
mindo mais do que contribui para a produção,
ele está se apropriando de uma parcela do traba
lho: na medida em que ele consome menos do
que ele contribui para a produção ele está real
mente contribuindo para minimizar o quadro de
iniqüidade social que nós vivemos.

E ai que temos que raciocinar, Leonelli. Nós
queremos as mesmas coisas. Agora,pode ter cer
teza disso, eu sei de gente que focalizano discurso
de que está a favor disso tudo e que nas entreli
nhas, nas conversas dos corredores, diz: "eu vou
fechar as minhas casas todas, se passar isso. Não
trabalho mais no dia seguinte". E estão na rua,
porque querem estar bem com os trabalhadores.
Obviamente que eu não estou dizendo,quero dei
xar absolutamente explícito, em absoluto estou
me referindoa quem quer que esteja em plenário,
não estão presentes aqueles que me avisaram
disso.
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Agora, uma reflexão séria, por exemplo, sobre
a estabilidade: eu acho que tem que indenizar
e não é o empresário quem vai pagar, como não
é o empresário quem vaipagaras refeições, quem
vai pagar é o trabalhador em última instância;
o empresário é um mero repassador, é tudo incor
porado ao custo que ele repassa ao produto final;
o que regula o preço finalé o mercado, é a compe
tição; e quando é oligopolizado, aí sim, mão-de
ferro do Governo, aí você se apropria indevida
mente. Mas quando se estabelece a competição
de mercado, não há coisa mais saudável, porque
é o policiamento da sociedade na sua mais alta
expressão, é quando, verdadeiramente, eu não
compro o seu sapato, porque posso comprar do
outro que é mais competente, faz mais barato
e faz melhor, eu sou livrepara escolher.

Agora, quando se monopoliza, quando se ~Ii~o

poliza como o cimento, como o aço, ~tc..., aI SI';1'
neste caso é que tem que haver a íntervençao
do Estado.

Deixaestar que não tenho a mínima pretensão
de mudar um grama do pensamento de ninguém
aqui, quero deixar claro, apenas sinto a minh~

obrigação de dar este testemunho de uma reali
dade que eu conheço, que não é sonho, que não
é filosofia, é a realidade que conheço.

Concedo um aparte ao Constituinte Paim, que
havia pedido primeiro.

o SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Com
panheiro Roberto Ponte, Constituinte também do
Rio Grande do Sul, e nós somos convidados, eu
diriaaté mensalmente, para os debates no Estado,
eu representando a Central Única dos Trabalha
dores e o companheiro Ponte, colega Constituin
te, representando os empresários do Estado e,
a nível nacional, do setor da construção civil.

Claro que os nossos pontos de vista não são
convergentes, são antagônicos. Já disse ao Ponte
isso, pelo seu raciocínio, eu chego à conclusão
de que só vai melhorar mesmo este Brasil se
nós trabalharmos mais e ganharmos menos, co
mermos menos, estudarmos menos e daí sim,
este País não vai ter mais 70% de subnutridos
e a concentração de renda fica na mente de só
5%.

Claro, pela argumentação do companheiro
Ponte, na sua eloqüência, na sua firmeza, nós
também temos que responder da mesma forma.

Eu diria ao Constituinte Ponte, que entendo
e acho corretíssimo o Sr. defender a posição dos
empresários, mas permita que nós defendamos
a posição dos trabalhadores, porque somos e nos
consideramos, sem falsa modéstia, liderança da
classe trabalhadora.

Por outro lado, gostaria também de dizer que
nos países do mundo onde é assegurada a estabi
lidade no emprego, os trabalhadores não se quei
xam, não reclamam e brigam para que continue
a estabilidade no emprego.

Eu gostaria de dizer mais, para não ficar o mal
entendido, com a estabilidade no emprego eu
não quero dizer que o trabalhador não possa se
retirar ou mudar de empresa quando ele achar
que mais lhe convier, a redução de jornada de
trabalho é digna dos mais variados debates, entre
eu o Constituinte Roberto Ponte e os empresários
da construção civil. E nós temos argumentado
das mais variadas formas e eu não quero me
estender tanto no uso da palavra por mais uma

vez e, eu repito, uma frase do companheiro Ro
berto Ponte, Constituinte, sabe há muito tempo:
a não ser Singapura, Coréia do Sul e Costa Rica,
pelo menos nos dados do DIEESE, a maioria
dos outros países do mundo já têm uma carga
horária bem menor do que a brasileira. Por outro
lado, sabemos que o mercado de automação na
indústria é irreversível, e o Brasil não vai poder
fugir disto. E se nós não assegurarmos a redução
de jornada, junto com a estabilidade no emprego,
nós teremos mais hoje, mais amanhã, neste Bra
sil, a máquina substituindo o homem e aí sim,
eu repito a frase que todos disseram aqui dentro,
os Srs. estarão matando a galinha dos ovos de
ouro que são os trabalhadores.

A continuar nesta política, achando que temos
só que trabalhar e ganhar menos e para isso esta
remos crescendo - o Brasil é a 8' economia
do mundo, e para falar a verdade, da América
Latina, é um dos quatro países onde morrem
crianças de fome.

Não querem também a reforma agrária, em
hipótese nenhuma, mas, nos últimos anos, mais
de mil trabalhadores foram assassinados pela ar
ma do grande latifúndio. Não vou me estender,
o Constituinte Roberto Ponte conhece a minha
posição. Encerro por aqui.

O SR. CONSTITUINTE LUIS ROBERTO PON·
TE - Meu prezado Constituinte Paim, eu só não
quero que ponha a palavra na minha boca, que
eu não tenha dito. Se não deseja mais do que
eu que o trabalhador ganhe bem, não se iluda
com isso, você pode dizer, mas no fundo deseja
tanto quanto, mais não. Só isso que quero tomar
como pressuposto. Só que eu tenho a consciência
absolutamente clara que só há uma maneira deles
ganharem mais; é se nós todos, não só os traba
lhadores - porque eu sou tão trabalhador como
qualquer um de vocês, eu não trabalho menos
de 14 horas e não acho ruim isso - só há uma
maneira, o resto tudo só conduz a ganhar menos,
épor isso.

Digo mais um detalhe: quanto aos países que
não têm mais miséria, não têm mais o que cons
truir, nós chegaremos um dia a trabalhar não 40
horas, 20 horas e se houver uma máquina que
faça tudo o que nós precisamos, zero hora, deixa
a máquina trabalhar e todos vão ter tudo, e nós
não precisaremos trabalhar, vamos fazer outro
tipo de trabalho intelectual. Do que se trata é de,
realmente, colocar à disposição das pessoas, des
te Pais, os bens que eles estão à busca, o alimento
que eles não têm, a casa que eles não têm para
morar, isso só se faz com trabalho. E não há
um país que, no pós-guerra, repito, não tenha
ampliado a sua carga para 60 horas até todos
terem aquele mínimo. Quando tivermos aí con
cordo com V. Ex' vamos reduzir a jornada. Não
há razão nenhuma para nós mantermos uma car
ga horária desnecessária, quando todos já têm
aquele mínimo indispensável.

Eu não estou pretendendo aqui, em absoluto,
repito, não estou querendo mudar a cabeça de
ninguém, seria uma pretensão muito grande, ape
nas queria dar um testemunho da minha vida,
porque conheço todos os tipos de atividades, pe
las minhas e, sobretudo, pelos objetivos absoluta
mente coincidentes. Eu só lamento é que, na bus
ca do bem, nós estejamos caminhando para o
mal, neste País.

o SR. CONSTITUINTE JULIO COSTAMILAN
- Peço a palavra para um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Constituinte Ponte, eu quero dizer que, perten
cendo à mesma Bancada do Partido do PMDB
do RioGrande do Sul, quero louvar a sua posição,
a sua atitude, de viraqui com autenticidade, defen
der os seus pontos de vista.

É muito importante. Na Constituinte se faz tre
mendamente necessário que todos exponham as
suas posições, os seus pontos de vista, defendam
aquelas idéias que vêm defendendo há mais tem
po, porque se estabelece o grande debate, que
haverá de resultar na Constituição da República.

Agora, quero dizer ao Constituinte Ponte, de
que esse entusiasmo de fato é contagiante, é con
tagiante porque ele revelaque nós, aqui da Comis
são da Ordem Social, nós temos a oportunidade
de na primeira vezverificarmos o empresário che
gar a esta Comissão e defender ardorosamente
os seus pontos de vista. O que revela que os
empresários estão ficando à margem desse deba
te, dessa discussão. Nós realizamos cerca de 25,
26 sessões, aqui estiveram representantes dos
empresários e colocaram as suas posições com
muita simplicidade, mas sem o calor, sem o entu
siasmo do nobre Constituinte. Isso é muito impor
tante, porque isto vem destacar, vem nos chamar
a atenção de que nesta Constltuinte o que está
se observando, não sei por que razões, mas a
defesa da classe empresarial, dos interesses da
classe empresarial estão sendo feitos através de
reduzido número de representantes. Razão por
que isso vem me dar uma consciência de que
a Constituição da República será uma Constitui
ção progressista, uma Constituição que haverá
de contemplar o trabalho, com o atendimento
das reivindicações da maioria dos trabalhadores,
da maioria do povo que são os trabalhadores,
principalmente motivados pelo que aconteceu, ao
longo dos últimos 20 anos, em que conquistas
dos trabalhadores, que custaram vidas, foram au
toritariamente retiradas do elenco de leis que be
neficiavam a classe trabalhadora.

Então, o que está se notando agora é esta sensi
bilidade em relação ao direito dos trabalhadores,
daqueles que trabalham, daqueles que tiveram,
ao longo deste tempo todo, a desgraça e, ao invés
de melhorarem as suas condições de vida, empo
breceram e seguiram para a miséria. Trabalha
dores que tinham a sua casa, trabalhadores que
tinham o seu teto modesto mas digno, hoje estão
na favela, hoje estão morando na favela.Aqueles
que moravam, inclusive em condições de vida
até certo ponto humanas, hoje estão vivendo em
condições desumanas. Então, isto é que está mo
tivando a que, nesta Constituinte, já se possa vis
lumbrar de que as conquistas dos trabalhadores
que foram retiradas autoritariamente, esses direi
tos que foram suprimidos vão ser reconquistados,
através da Constituinte, através da nova Cons
tituição.

E quando o nobre colega dizia que foi servidor
público, de que foi trabalhador, exatamente esta
Comissão dedicou-se e cuidou dos interesses e
dos direitos dos servidores públicos e dos traba
lhadores, não cuidou dos interesses da categoria
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que o Sr. representa hoje que é empresário, ele
dedicou-se e por isso era o seu título "Direitos
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos."

Mas, antes de encerrar, farei uma pergunta, já
que o nobre Constituinte fez referência e me sensi
bilizou, porque disse que foi servidor público e
foi trabalhador, eu perguntaria: por quanto tempo
foi servidor público? Por quanto tempo foi traba
lhador? Porque aí completaria o meu pensamen
to.

O SR. CONSmUlNTE LUIS ROBERTO PON
TE - Eu não fui trabalhador eu continuo traba
lhador, eu trabalhei na função pública com muito
orgulho, acho uma coisa muito digna, por sinal,
lamentavelmente, hoje, imprensado sobre o em
preguismo trescoucado que mutila a imagem que
temos do funcionário público. O meu Estado tem
cento e tantas rrnl pessoas, que se desapareces
sem do mapa não fariam falta nenhuma, em ter
mos de produção, e os trabalhadores é que os
estão mantendo onde eles estão, é o que eu cha
mo de empregado sem trabalho, e não é nem
por culpa deles, porque são infelizes, passaram
a vida condenados a não contribuírem, darem
a contrapartida para fazer aquilo que eles conso
mem.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMIlAN
- Apenas perguntei, nobre colega,...

O SR. CONSTITUINTE LUISROBERTO PON
TE - Trabalhei 5 anos como funcionário público,
porque comecei como estudante, 4 ou 5 anos
de trabalho. E como empregado sou até hoje,
porque também onde é que começa a ser empre
gado e começa a ser patrão? Eu trabalhei numa
empresa em que eu tinha 1% do capital, trabalhei
noutra em que eu tinha 6% e hoje tenho 33%,
onde é que comecei a ser patrão? Qual é essa
diferença de patrão não ser trabalhador? Por que
essa classificação?

Õ SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMIlAN
- Não é isso, não é onde eu quero chegar. A
pergunta dirige-se para outros fins.

O SR. CONSmUINTE LUISROBERTO PON
TE - Eu estou sabendo de algumas questões,
estão sendo levantadas. Quando eu tinha 1%,cer
tamente eu estava muito que nitidamente carim
bado como empregado do que como emprega
dor, porque 1% de uma empresa não vale nada,
eu tenho 33%, mas não tenho o mando da empre
sa, também até por ali podemos ser chamados
de empregado se tiver um outro que tenha a maio
ria e determine, mas sempre haverá uma polê
mica.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMIlAN
- E até era uma maneira de participar nos lucros.

O SR. (Não identificado) - Constituinte Júlio,
eu acho que o equívoco é imaginar que a gente
está aqui para defender os interesses dos empre
sários.

O SR. CONSmUINTE LUÍS ROBERTO PON
TE - Sinceramente, eu acho que estamos aqui
para construir um novo País, e neste País o que
interessa é ter uma sistema produtivo que possa
ser eficaz e cumprir o seu papel. O sistema produ
tivo em regimes que não sejam o socialismo, que
eu defendo, é uma outra maneira de se fazer as
coisas. Acho que exatamente nós temos que pen-

sar quais são os instrumentos mais adequados
para nós obtermos maior justiça social, maior efi
cácia na produção pela via...

O SR. CONSTITUINTE JULIO COSTAMILAN
- Constituinte, mas é louvável a sua postura em
defesa dos empresários, agora a pergunta que
eu lhe fiz foi, durante quanto tempo V. Ex' foi
apenas empregado? Por cinco anos V.Ex' foi fun
cionário e quanto tempo de empregado?

O SR. CONSmUINTE Lufs ROBERTO PON
TE - Deve ter sido mais ou menos uns oito
anos.

O SR. CONSTITUINTE JULIO COSTAMIlAN
- Então, não chegou a alcançar a estabilidade.

O SR. CONSmUINTE LUÍS ROBERTO PON
TE - Não. Graças a Deus, não me apeguei a
isso, eutroquei de emprego antes, voluntariamen
te, para fugir da estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
havendo mais oradores inscritos, continuo facul
tando a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JULIO COSTAMIlAN
- Sr. Presidente, esse debate com o Constituinte
Luís Roberto Ponte é estabelecido dentro de prin
cípíos da nossa amizade; inclusive, e do profundo
respeito que tenho pelo nobre Colega, nesse de
bate, nessa oportunidade, porque foi a primeira
vez que tivemos o ensejo de tê-lo em nosso convi
vío, debatendo com tanto entusiasmo essas ques
tões relacionadas com a nossa Comissão.

E ele comparece aqui e nós o recebemos com
muita alegria, nesta noite, na Comissão de Ordem
Social. Nunca teve oportunidade de comparecer
na nossa Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores e Servidores Públicos, e até nós faríamos
questão, pessoalmente, de que ele retomasse aqui
outras vezes para dar a sua contribuição para ca
racterizar perfeitamente a sua dedicação e o seu
trabalho nesta Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Foi
em face desse respeito, que o Presidente foi bem
benevolente no tempo, para permitir esse debate.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
reunião, marcando outra para amanhã, às 9 horas.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às )

COMISSÃO DA FAMíLIA
DA EDUCAÇÃO, CULTURA

E ESPORTES, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E DA

COMUNICAÇÃO
SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA,

DO MENOR E DO IDOSO

12' Reunião Ordinária,
realizada em 5·5·87

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
cinco minutos, na Sala da Comissão de Municí
pios - Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso,
sob a presidência do Senhor Constituinte Nelson
Aguiar, com a presença dos seguintes Consti-

tuintes: Roberto Augusto, Antônio Salim Curiati,
Eraldo Tinoco, Cássio Cunha Lima, Ervin Bon
koskí, Eunice Michiles, Flávío Palmier da Veiga,
Iberê Ferreira, João de Deus Antunes, Maria Lúcia,
Matheus Iensen, Rita Camata, Sotero Cunha, Vingt
Rosado, Orlando Pacheco e Wilma Maia, como
membros e Abigail Feitosa e Antonio de Jesus,
como participantes. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou iniciados os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi considerada aprovada. A seguir, o
Senhor Presidente apresentou os Drs. Marcos Vi
nícios Rodrigues Vilaça, Presidente da LBA,Mari
na Bandeira, Presidente da Funabern, Carmem
Craidy, Representante do Movimento Criança e
Constituintes e Padre Bruno Sechi, Coordenador
do Movimento dos Meninos e Meninas de Rua,
para discorrerem sobre o tema "Direitos e Deve
res do Menor". Concluídas as exposições, o Se
nhor Presidente anunciou a entrada, no recinto
da Subcomissão, do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guima
rães e convidou as entidades Embaixada da Paz
e Pastoral do Menor de Caxias - RJ, através do
garoto André Luís de Jesus, para entrega de pla
cas de asfalto, com sugestões para a nova Consti
tuição, ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte e à Subcomissão da Família, do Me
nor e do Idoso. Terminado o ato de entrega das
placas, o Senhor Presidente da Subcomissão
agradeceu ao Presidente da Assembléia Nacional
Ulysses Guimarães, a presença e a participação

na Subcomissão. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente franqueou a palavra aos Senhores Consti
tuintes para debate com os palestrantes. Usaram
da palavra os seguintes Constituintes: Abigail Fei
tosa, Antonio Salim Curiati, Wilma Maia, Roberto
Augusto, Rita Camata, Eraldo Tinoco, Maria Lúcia
e Eunice Michües. Terminado o debate, o Senhor
Presidente suspendeu a reunião às treze horas
e quarenta minutos, agradecendo as exposições
dos Drs. Marcos Vinícios Rodrigues Vílaça, Marina
Bandeira e Padre Bruno Sechi. As dezessete horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente reabriu a
reunião, convidando a representante da CNBB,
Irmã Maria do Rosário Cintra, a Dr' Yolanda Heloí
sa de Souza, Assistente Social, e Dr. Alcino Macha
do Pinheiro, Presidente do Conselho Nacional das
Aldeias SOS para exporem, dando continuidade
aos trabalhos, sobre o tema "Direitos e Deveres
do Menor". Debateram com os palestrantes os
Senhores Constituintes: Eraldo Tinoco e Sotero
Cunha. Dando prosseguimento ao debate, o Se
nhor Presidente franqueou a palavra aos ouvintes
Marcos Pereira Rocha, Evandro Vieira, Luiz Gon
zaga Carneiro Um e Bárbara Stela de Figueiredo.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Drs. A1cindoMachado
Pinheiro, Yolanda Heloísa de Souza e da Irmã Ma
ria do Rosário Cintra, dando por encerrados os
trabalhos, às vinte horas e cinqüenta minutos, cujo
teor, será publicado, na íntegra, no Diário da

Assembléia Nacional Constituinte, convocan
do os Senhores Constituintes para a próxima reu
nião a realizar-se dia seis de maio, às nove horas
e trinta minutos, com a seguinte pauta: Depoi
mentos e debates com as seguintes entidades:
CNNB, Escola de Pais do Brasil, Juizado de Meno
res do DF e a Seicho-No-Ie, sobre o tema "Siste
ma de Adoção". E, para constar, eu, Antonio Car
los Pereira Fonseca, Secretário, lavrei a presente
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.Ataque, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente - Constituinte Nelson
Aguiar, Presidente.

SUBCOMISSÃO DAFAMíLIA, DO
MENOR E DO IDOSO

Reunião em 5 de maio de 1987, às 1011

O SR.PRE$IDENTE (NelsonAguiar)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso.

O tempo destinado a cada um dos Srs. Exposi
tores é de 20 minutos, para a parte expositiva,
e depois, teremos um segundo tempo para a parti
cipação dos Srs. Constituintes.

Nós temos à nossa esquerda, o Dr. Marcos
Vílaça, Presidente da LBA, cujo currículoestá aqui.
Se nós fôssemos falar sobre o seu currículo, nós
destinaríamos a parte da manhã só para falar so
bre este currículo; basta falarmos que ele é o
Dr.Marcos Vilaça. E vamos lembrar a sua qualifi
cação literária:membro da Academia de Letras.
E à direita, nós temos a Professora Marina Ban
deira, emérita educadora e atual Presidente da
Fundação Nacionaldo Bem-Estar do Menor.Nós
vamos por ordem, por solicitação.Parece-me que
o Dr. Marcos Vilaça, como as suas obrigações
seguintes determinam que ele pleiteie o direito
de falarem primeirolugar, segundo fui informado
pela sua assessoria. Então, sem maiores comen
tários, nós passamos a palavra ao Dr. Marcos Vi
laça.

O SR. MARCOS VlLAÇA - Sr. Presidente, meu
dileto amigo e Srs. Constituintes:

Eu principiaria por um depoimento que tem
as suas raízes - que eu costumo regar diaria
mente, num aprendizado que fiz em uma das
Casas mais respeitáveisdo pensamento brasileiro,
onde fui aluno e mais tarde me tomei professor
: na velha Faculdade de Direito, do Recife,a mais
antiga instituiçãono gênero, deste País.De lá trou
xe a lição de que na mais alta destinação dos
trabalhos de uma Constituinte,temos a mais rele
vante das funções de uma geração, a mais alta
função que foi reservada ao homem em socie
dade, na Constituição e na conformação do Es
tado.

Queria, inicialmente,prestar a minha modesta
homenagem, Sr. Presidente,Srs. Constituintes,ao
trabalho que se faz nesta Casa, neste momento.
Porque vejo a Constituinte não como uma cena
do presente, mas como um gesto para o futuro.

Queria, na simplicidade desse conceito, reve
renciar a quantos estão trabalhando para oferecer
ao Brasil e exemplificar ao mundo, o trabalho
altamente nobilitante de uma Constituinte. E as
sim entendo, que a preocupação que tem com
a questão do menor, e o menor, no jargão da
LBA, é sempre um menor menorzinho do que
a criança; não é aquele menor que está na trans
formação para a juventude e para a adolescência.
O nosso menor é, especificamente, quase que
eu diria com uma imagem de síntese, o menor
da creche, é o menor dos O a 6 anos. Por isso
que, da minha parte, me permito confiar de que
os Constituintes brasileirosterão, ao invésde sim
ples opções formalistas, de privilegiar a nominata
clássica dos direitos e garantias individuais, em
que eles levarão à consideração séria. O plano

.dos direitos sociais e econômicos. Esse plano
dos direitos sociais e econômicos, certamente te
rá dos Constituintes, a atenção igual que, tem
aquela nominata clássica dos direitos individuais.

Pode parecer que a criança não tem voz, mas
.ela tem voz sim. Ela tem aquela voz mais com
plexa, aquela voz mais densa, que é a voz do
silêncio sonoro. O silêncio cheio de sonhos é o
silêncio da criança. É o silêncio capaz de ter, não
apenas voz, mas ter até o voto na formalização
que cada 'um de nós tem como representante
dessa silenciosa presença de brasileiro,na concei
tuação da criança. E quando percebemos o pen
samento políticodo País voltar-se para a questão
da criança, reside lá no fundo uma confiança.
Porque estamos, na verdade, saindo daquela con
sideração de menosprezo, daquela consideração
injusta que se atribuiu, durante certo tempo, de
uma forma jocosa e até humilhante, quando se
dizia que criança era um sinônimo de futilidade.
Quando pessoas se reuniam para discutir criança
e, algumas vezes criado, houve aquela maliciosa
qualificação de que era um tipo de conversa "cri
cri". Como se criança e como se criadagem, não
merecessem a mais importante de todas as consi
derações; como se fossem figuras de segundo
plano, cidadão de segunda classe, cidadão a
quem ser reservava a futilidade, a ligeireza dos
conceitos e a irrelevânciadas colocações.

Acho que estamos precisando substituir na
nossa conceituação ou retomar a alguns concei
tos. No meu tempo de colégio,nós tínhamos uma
espécie de cadeira, uma disciplinaque era civilida
de, urbanidade, como idéia de solidariedade, de
compromisso social e de cidadania. E depois des
sa raiz da cidade, do cidadão, da civilidade, da
ávitas foi aparecendo a violência, a agressão,
o desrespeito. Vamos voltar, então, a cultivar a
cidadania, vamos voltar a dar uma espécie de
semântica diferente, também ao "cri-cri", onde
a criança seja tratada com a atenção a que tem
direito e onde a criadagem não seja um processo
de marginalização das margens.

Assustou-me, quando cheguei à LBA, o corpo
a-corpo com a questão da mortalidade infantil.
A mortalidade infantil põe, este País, numa esta
tística demasiadamente desconfortável. E o con
traponto da expressão, do seu lugar na economia,
com o País em desenvolvimento,o pandant está
na posição humilhante, no que toca à mortalidade
infantil. Não uma humilhação estatística, uma
afronta moral com a qual não podemos concor
dar. Afamíliacom a mortalidade infantil se enfra
quece, como fato e se enfraquece, como conceito.

VNer, para a criança brasileira, parece que é
dar razão aos versos de Carlos Drumond de An
drade, que valem como expressão literária, mas
podem não merecer essa adaptação a uma reali
dade social. DiziaDrumond: "Viver é a saudade
prévia". Parece que cada criança brasileira, que
vem ao mundo, com esse índice de mortalidade
que nos dá o 7° lugar no mundo, a criança é
para os pais, já na concepção, uma saudade pré
via. Ou então que nós déssemos razão ao perso
nagem de Guimarães Rosa, o RiobaldoTartarana,
quando ensinou, e ensinou muito, que viver é
perigoso. A criança é a mais ostensiva imagem
de que viveré perigoso.

Para isso, a instituição que me toca conduzir,
na companhia de seus servidores,partiupara uma
concepção não assistencialista. E é esse, talvez,
o testemunho que eu poderia dar aos Consti·

tuintes. Éque não devemos, sabemos todos, insis
tir numa política do menor, na Constituição, que
se oriente pelo assistencialismo. Acabei de me
lembrar de que, lá no Nordeste, na minha terra,
há no cancioneiro popular uma grande verdade:
"a esmola que é dada a um homem que é são,
ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão".
O assistencialismo, como prática da esmola, da
circunstância, se for feitauma políticasocial, uma
políticapara o menor, por esse caminho, o estare
mos marginalizando; será um processo, cada vez
mais, de marginalização das margens, e não de
desmarginalização das margens, que é o que nos
cabe, o que nos compete. O nosso processo de
moldura de trabalho é o processo do desenvol
vimento e da promoção social.

Nunca deixo de registrar que no Encontro dos
Menores Abandonados, eles ainda que careces
sem, não pediram casa, não pediram afeto, não
pediram pão - e disso tudo eles têm grande
carência - eles pediram trabalho. Porque traba
lho se insere numa proposta desenvolvimentista
e não numa proposta assistencialista. Não nego
que, de vez em quando, é preciso fazer assisten
cialismo,na emergência, na circunstância. E uma
Constituição não deve preconizar o momento ex
tremamente transitório da assistência, mas, me
parece, que deva se filiar a um pensamento desen
volvimentistae de promoção. O assistencialismo
compensatório não leva a resultados positivos.
Não é expressivo o ganho do assistencialismo
de uma política social compensatória. Por isso,
que cada gota de leite, cada grão de alimento
distribuído na nova política da instituição, nós o
fazemos associada a questões ligadas à ação so
cial e à saúde. Não adianta distribuir alimentos
sem ação básica de saúde.

Entre zeroe seis aprende-se a viver; entre zero
e dois se faz um homem, ou se faz um nanico
fisicoou mental. Todos disso sabemos.

Para a criança deve haver também, me parece,
a preocupação que não lhe aconteça o desfigura
mento cultural.A identidade cultural,numa plura
lidade brasileira, deve ser considerada, para que
não se agrida à criança e não seja a criança cara
rnelízadapelas mensagens aparentemente dulcifi
cantes de uma política cultural que a televisão
domina, com as suas múltiplas seduções. Isso,
também, eu penso, deva ser uma preocupação
no balizamento da política do menor, numa lei
maior, na própria Constituição.

Garantir e promover o desenvolvimento da
criança, desde a sua concepção, no campo da
saúde, da educação, na proibição e nos meios
possíveis para evitar que a violência ataque a
criança, seja pelos caminhos físicos,psicológicos
ou mentais. Sempre pensando na criança como
merecedora de uma ação social desenvolvimen
tista e não meramente assistencialista.

A creche é a casa grande, onde a criança tem
a sua morada. E essa questão transcende o direito
da mulher, seja quem for seu responsável, esteja
a mãe empregada ou não, a creche é um direito,
uma questão de cidadania, a criança esteja sob
a responsabilidade da mãe ou do pai.

Más condições de habitação, saneamento, saú
de e educação vitimam em primeiro lugar a crian
ça, em face da sua natural fragilidade. Fragilidade
não de quem é menor, mas fragilidade de quem
vai ser maior.
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o registro civil é a existência legal, é Q que
atribui à criança, não um número do senso do
IBGE, mas lhe atribui a condição de pessoa na
composição da sociedade. O simples registro civíl
devia ser assegurado, acima de qualquer conve
niência de legislação estaduaL E por isso que
tanto aprecio a mobilização da sociedade, o apre
ço dos Constituintes pela questão da criança.

Quatro milhões de crianças, hoje, estão sendo
atendidas pela instituição, mas precisaríamos ter
vinte milhões sob o abrigo de uma política razoá
vel de creche. A defasagem é altíssima. E o com
promisso não deve ser só do Governo, enquanto
Governo, tem, que ser um enlace perfeito entre
o setor público e o setor privado.

Desenvolvimento comunitário; mobilização ins
titucional; apoio às organizções comunitárias;
ação no campo do lazer e do esporte; a coope
ração vicinal - importantíssima para que se po
nha a criança no seu devido lugar na sociedade.
Por isso, temos insistido tanto no campo da saúde,
que é mais próxima das questões da nossa entida
de; que haja apoio nutricional; que haja vacinação;
que haja a estimulação essencial; que haja o in
centivo ao aleitamento matemo - através da polí
tica dos bancos de leite humano - a prevenção
e o tratamento precoce de deficiências; os berçá
rios; as creches; o registro civil; o apoio bíopsícos
social. A reprovação escolar chega a 47% em
crianças que não estão em creches, por deficiên
cias; mas é de apenas 20% em crianças que estão
nas creches. As Forças Armadas recusaram, no
ano passado, 681.500 recrutas. 40% deles por
deficiências crônicas de subnutrição vindas do
período da infância. Esses números são demasia
damente constrangedores, são demasiadamnete
fortes e inaceitáveis.

Meus Srs. diz-se que o poeta é aquele para
quem o mundo como estã não basta, por melhor
que seja o mundo. Pois bem, recolhi nos poetas
da minha terra, num deles, os versos que são
muito bem aplicados às circunstâncias presentes
do País, diz ele: "o meu País é a lembrança da
minha infância arruinada, arde no tempo e me
alcança, dói no meu peito renovado. A infância
toda me fez mal. Prisioneiro das lembranças. Que
brei, por isso, o meu cristal, minha ternura de
criança." Tomara que depois desta Constituinte
o poeta não tenha que repetir versos tão amargos.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos,
hoje, muitas entidades presentes e gostaríamos
muito que todas elas pudessem expor, na pre
sença do nosso Presidente da LBA e da nossa
Presidente da Funabem. Sabemos dos seus com
promissos adiante e sabemos que não poderão
permanecer até o final,porque, naturalmente, va
mos continuar na parte da tarde.

Mas eu queria convidar também, para ser o
seu lugar à Mesa, o Padre Bruno Seck, que repre
senta aqui o Movimento Meninos e Meninas de
Rua, que se encontram presentes aqui, em grande
número. Vieram dar a sua presença. Temos ainda,
Criança e Constituinte, representada pela Dr' Car
mem Claide, temos o Conselho Nacional das Al
deias SOS, com o Dr. Alcino Machado Pinheiro,
temos o Movimento Menor de Rua e Pastoral do
Menor, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, repre
sentado por um rapaz, que vive essa realidade
nas ruas ao lado dos meninos, é um funcionário
da Funabem, o Volmer - que para minha alegria

também 'é' capichaba -'- e temos -a Pastoral do
Menor, com MariaEstela do Rosãrio Cintra. Gosta
ríamos que todas essas entidades pudessem ex
por.-perante o Presidente da-LBA'e da Funabem.

.Sabernos que isso não vai ser possível, em decor
rência dos compromissos que o Dr. Marcos e
a Dr' Marina têm adiante. Temos presentes os
Srs. Constituintes Wilma Maia,que é suplente des
ta Subcomissão, Maria Lúcia, Eunice Michiles,
João de Deus Antunes, Cássio Cunha Uma, Antô
nio Salim Curiati, Iberê Ferreira, Vingt Rosado e
Eraldo Tinoco, nosso ilustre Relator, e ainda o
Vice-Presidente desta Subcomissão, o Constituin
te Roberto Augusto_

Ouviremos, a seguir, por 20 minutos, a Profes
sora Marina Bandeira. Ainda temos presente a
Embaixada da paz que irá se pronunciar perante
esta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SALIM
CURIATI- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não, tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO SALIM CU
RIATI - Indagaria a V. Ex' da oportunidade de
se discutir a matéria exposta pelo Presidente da
LBAe, depois, numa segunda fase, discutiríamos
a exposição da Professora Marina Bandeira. Há
possibilidade? Pela oportunidade, porque a men
sagem já foi oferecida e está, por assim dizer,
quente, iríamos discutir a matéria oferecida pelo
Sr. Presidente da LBA.É uma proposta que faço
e é claro, a decisão é de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUIar) - Eu
gostaria que o Movimento Meninos e Meninas
de Rua tivesse oportunidade de falar agora, por
que também acho que estaríamos expondo as
crianças à obrigação de ficarem aqui durante mui
to tempo: e eles gostarão de ouvir o seu expositor,
gostarão de acompanhar os trabalhos. É por essa
razão que acho mais sábio permitirmos sua expo
sição, também, porque aí teríamos as três visões:
a visão do que está na rua, trabalhando; e a visão
das duas entidades que representam a política
do Governo nesta área.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SALIM
CURIATI - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SALIM
CURIATI - Tomo a liberdade, Sr. Presidente, de
fazer um apelo às instituições que aqui se encon
tram, no sentido de que está é uma oportunidade
rara,única. Estamos diante da elaboração de uma
Cartaconstitucional e, evidentemente, não estamos
pensando fazê-Ia para pouco tempo, e acho que
é da maior importância ouvirmos todos os segui
mentos da sociedade. Se por acaso as crianças
não puderem ficar até o final, que elas possam
retomar, mas que permaneçam aqui as entidades.
Acho da maior importância não só escutarmos
como debatermos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sub
meto, então, a decisão ao voto da Subcomissão.

Procede-se a votação. (Pausa.)
Já temos a disponibilidade de tempo e a boa

vontade da DI" Marina, que se propõe, então, a
ficar até o fim. Disse ela que interessa-lhe ouvir
também as outras entidades.

O SR CONSTITUINTECÁSSIO CUNHALIMA
- Pela ordem, Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tem
a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTECÁSSIO CUNHA LIMA
- Gostaria que a Presidência esclacesse o que
está sendo votado. Qual a proposta?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Há
duas propostas: a decisão da Mesa, inicial, era
de que ouvíssemos os dois debatedores, mais
o Movimento Meninos e Minas de Rua, culas crian
ças estão aqui em grande número e, penso eu,
seria constrangedor submetermos essas crianças
a uma longa espera, ou então que essas crianças
saíssem daqui sem que tivessem oportunidade
de ouvir o debatedor; a segunda proposta é que
nós devêssemos aproveitar o tempo para ouvir
as duas entidades que representam, hoje, a polí
tica do Governo na área social, na área da criança.
Estas as duas propostas que estão sendo votadas.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES 
Entendo que deveríamos ouvir todos os que têm
que se pronunicar, porque se iniciarmos os deba
tes agora ele poderá se prolongar de tal forma
que os outros debatedores sairão prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
temos nada menos que 7 entidades.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MlCHILES 
Se começarmos os debates agora não será possí
vel que essas sete entidades se manifestem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
eu me referi a uma ímpossfbdidade de o Dr. Mar
cos Vilaça permanecer, devido a compromissos
que ele tenha assumido a seguir.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO SALIM CU
RIATI - Mas estabelecer um prazo, um mínimo
ou um máximo, para que P?ssamos discutir a
matéria de cada expositor. E fundamental isto,
senão daqui a pouco não sairemos daqui.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA -,.
Sr. Presidente, voto pela decisão da Mesa. Ouvire
mos os debatedores primeiro, para que haja tem
po de que os outros possam falar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)-Apenas
fizemos uma sugestão de que, ouvidos os dois
debatedores, ouviríamos primeiro o Movimento
Meninos e Meninas de Rua, em face de estarem
presentes aqui as crianças e nós não queremos
submetê-Ias ao constrangimento de esperar mui
to tempo aqui, ou de terem de sair, sem ouvir
os seus expositores; apenas essa sugestão. Os
demais expositores ficariam conosco, inclusive,
para a parte da tarde. Esta é a questão, apenas
por uma questão de respeito às crianças.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Presidente, levando em consideração esse as
pecto, eu retiro a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado. Então, ouviremos a seguir a Professora
Dr' Maria Bandeira, e, depois, ouviremos o Movi
mento de Meninos e Meninas de Rua; passaremos
para o debate e, a seguir, ouviremos as demais
entidades presentes.

A SR' MARINA BANDEIRA - Sr. Presidente,
Srs. e Sr" Constituintes, meus Srs. minhas Senho-
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ras, e todas essas crianças de todo o Brasil, que
representam milhões de outras crianças.

Não pretendo esconder, neste momento, a mi
nha emoção por estar presente, participando de
uma Comissão e de um trabalho de maior rele
vância histórica. Insisto, não vou esconder a mi
nha emoção. Quero que fique claro o seguinte:
que aqui estou, em meu nome, sou Presidente
da Funabem, sim, mas, faço questão de, pessoal
mente, assumir as posições que aqui trago. Não
desejaria envolvertoda a instituição, todo o Minis
tério, em posição que não são necessariamente
a de todo o Ministério. Por outro lado, esclareço
que muitas dessas propostas que aqui trago são
o resultado do que ouvi, do que consegui coletar
neste País - e também, por que não - da expe
riência vivida, como Presidente da Funabem. Fei
tos esses esclarecimentos iniciais, eu gostaria de
deixar, como pano de fundo, a questão funda
mental que, me parece, o chamado problema
do menor. Insisto, desse chamado problema do
menor, porque de fato o que nós temos é uma
gravissima situação sócio-econômica, que se ma
nifesta de maneira mais visível, nessas crianças
de nosso País, que passam a ser chamadas de
problemas e que não são; elas são a esperança
de nosso País.Gostaria,aqui, para ganhar o tempo
de V. Ex.., porque o tempo é preciosíssimo num
momento destes, de trazer algumas propostas
concretas que espero possa ser de alguma utilida
de nos trabalhos dos Srs. Constituintes:

A primeira proposta refere-se à necessidade,
segundo me parece, de se atribuirà Uniãoo poder
de legislar sobre o assunto do menor no seguinte
sentido: nós temos o direito civil; nós temos o
direito comercial. E vejam V. Ex" que o assunto
menor, na legislação, já assumiu uma proporção
de tal importância, dentro de um contexto grave,
como é o nosso Brasil,que trago aqui a proposta
de que se tenha essa legislação, ao nívelda União,
especifica para os menores, porque isso permi
tiria,por exemplo, que as universidades dedicas
sem um estudo especifico sobre esse assunto,
entre suas matérias; permitiria,mais um exemplo,
que a Policia Militar, a Policia Civil, Assistentes
Sociais e tantas outras entidades tivessem essa
matéria, como parte dos seus estudos e preocu
pações. Portanto, a proposta é realçar a impor
tãncia do direito do menor, distingüindo-o do Di
reito Civil.

Quero acrescentar que deixarei nas mãos dos
Srs. Constituintes, uma cópia do texto que aqui
tenho; a qual não pretendo ler detalhadamente,
também, como colaboração, para preservar o
tempo das crianças.

Outra questão preocupante é a de violência
para com os menores, da violência para com as
crianças. Portanto, entendo que é matéria consti
tucional e quero fique bem claro que todos são
iguais perante a lei,que punirá, como crime, qual
quer discriminação atentatória aos direitoshuma
nos. Até ai, não há tamanha novidade. Mas em
um parágrafo único, acrescento que não é o origi
nal, outras entidades têm insistido neste ponto,
que a criança e o adolescente gozarão de proteção
especial do Estado, que lhes assegurará condi
ções de vida ao pleno desenvolvimento e proibirá,
na forma da lei, toda e qualquer violência, explo
ração ou opressão contra eles praticadas por-adul
tos ou instituições. Pode parecer uma poesia, po
de parecer um sonho do ano 3000, mas lembro

que instituições - a defensoria pública - que
já existem em alguns Estados poderiam ser apoia
das e ampliadas nos seus esforços. Outros meca
nismos que também existem são advogados para
as crianças, junto ao Poder Judiciário, junto ao
juizado de Menores.

Outra questão fundamental que foi realçada
pelo Dr. Marcos Vilaça, foi o registro civil. Por
que não ser ele gratuito? Se o esforço de todos
nós, entendo eu, é assegurar a essas crianças
a cidadania e todos os direitos de cidadania aos
brasileiros, por que não abrir mão de taxas e ser
gratuito o registro civil?

Uma questão outra que me parece importante
realçar é que, na própria Constituição,deveria ficar
bem claro que o menor de 18 anos é plenamente
irresponsável, ficando, todavia, sujeito às medidas
previstas na legislação especial e tendo sempre
resguardado o direito de defesa. Por que eu digo
isso? É que, pela experiência vivida, quando ocor
rem determinados crimes graves, não vou aqui
defendê-los, o pânico pode levar, muitas vezes
- considerando também a precariedade dos pre
sídios etc. -, à tentação de baixar essa idade.

Quanto à questão do trabalho, entendo eu que
a idade mínima é de 14 anos para admissão ao
trabalho que, por sinal, é a tradição brasileira,que
foi modificada e baixada para 12 anos, em 1967,
mas acrescentando que parece indispensável que
a legIslação ordinária, não a Constituição, defina,
com maior clareza,o significado de aprendiz, real
çando os seus direitos, definindo melhor o que
é isso. Porque quando eu me refiro a começar
o trabalho aos 14 anos, quero dizer, também,
que há necessidade de igualdade de direitos tra
balhistas e previdenciários em relação aos demais
trabalhadores. E poderia aqui dizer, no caso, co
mo experiência na Funabem, que uma campanha
que fizemos, no Rio de Janeiro, de trabalho para
menores de 14 anos teve uma aceitação muito
grande e mostra que a proposta é viável. Em
resumo, eu quero distinguir bem o que é trabalho
a partir dos 14 anos, e o que é o aprendizado,
qual é o significado mesmo deste aprendizado,
que sena a questão, insisto, de legislação ordiná
ria, no meu entender.

Quanto à saúde é um direito de todos, claro,
assegurado pelo Poder Público sem qualquer dis
tinção. A União, os Estados, os Territórios, o Dis
trito Federal e os Municípios aplicariam, anual
mente, um percentual fixo de sua Receita tribu
tária na saúde. Quero fazer notar, aqui, que essa
proposta não inclui uma quantia, um percentual
específico, porque dependendo da situação de
cada município, esperemos que um dia, quem
sabe, com ajuda de Deus, possamos chegaràque
le momento, na história do Japão, em que foi
dedicado um percentual de mais de 50% para
a educação. Um dia - quem sabe? - chega
remos lá.

Outro aspecto importante é o dever do Estado
de garantir a assistência total, integral, à saúde
da gestante, da nutriz, da criança, e do adoles
cente, no que conceme à prevenção, à promoção,
e à assistência médica, porque é evidente que,
se nós investirmos na criança pequena, mais fácil
será, depois, a vida do cidadão.

O Estado garantirá gratuitamente às familias,
às que desejarem, a educação e assistência às
crianças de "O a 6 anos", em estabelecimento
especifico como creches e pré-escolares.

Não quero me alongar, no que se refere à famí
lia que, evidentemente, é o ponto principal de
todo esse apoio à criança nesse capítulo à família,
mas gostaria de realçar a proposta de lei que
assegure a investigação da paternidade e a garan
tia da gratuidade dos meios necessários à sua
comprovação, para as pessoas carentes de recur
sos, isso dando-lhes um sentido amplo e sério
- o conceito de paternidade responsável.

Para finalizar, no que se refere aos aspectos
que caberiam às disposições finais e transitórias,
ficasse ratificadaa Declaração Universaldos Direi
tos da Criança, incorporada à ordem interna.

Afinal, o que desejamos é cidadania para todos,
e a lei especial que disporia sobre o Código das
Crianças e dos Adolescentes, com flxação dos
seus direitos essenciais, respeitados os princípios,
desde já vigentes, consagrados nesta Subcomis
são. Muitíssimoobrigado pela atenção. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Tenho
as Constituintes, Sr' Abigail Feitosa, da Bahia e
sr Rita Camata, do Espírito Santo presentes, e
com muita alegria para nós o retomo do Consti
tuinte Matheus lesen, que esteve hospitalizado s0

frendo uma cirurgia. Muitaalegria, para nós, tê-lo
de volta são e salvo.

O SR. PADRE BRUNOSECK - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Daqui
a instante, teremos uma visita,sob todos os aspec
tos honrosa para nós, do Presidente da Consti
tuinte. S. Ex"está vindo acompanhado da Dr' lrís,
que realiza um extraordinário trabalho de preven
ção em favor da criança, em São Paulo.

Passamos a palavra para o Padre Bruno Seck,
que representa o MovimentoNacional de Meninos
e Meninas de Rua. Quero só lembrar ao nosso
conferencista que, logo que chegue o Presidente,
nós teremos que interromper, por instantes, a fírn
de que S. Ex"receba uma mensagem escrita que
as crianças têm para entregar e a seguir continua
remos nossos trabalhos.

O SR. PADRE BRUNO SECK - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Meninos e Meninas aqui pre
sentes, que representam simbolicamente todos
os meninos e meninas do Brasil,Srs. e Sr"'.

É com muita alegria e com uma emoção muito
grande que vivemos este momento. Para nós do
Movimento de Meninos e Meninas de Rua, é um
ponto alto muito ligado àquilo que foio 10Encon
tro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, reali
zado aqui em Brasília,em maio do ano passado.
Aquinós temos uma constituinte que deu a honra
aos Meninos de estarem presentes no Salão Ne
gro do Senado. A Constituinte Eunice Michiles
foiquem pôde sentir de perto a força desses Meni
nos, até então, desconhecidos e esquecidos, mar
ginalizados, não ouvidos, que demostraram para
o Brasil inteiro a força que eles têm, a consciência
que eles têm, a capacidade que eles têm de falar
para que sejam ouvidos.

Queremos aproveitar esta oportunidade para
que o documento que foi produzido por eles pró
prios, possa ser entregue aqui, pelos próprios Me
ninos Temos aqui: Argemiro,Orlando e Luzírnar,
dois meninos, uma menina que participaram do
Encontro em Brasilia que, em nome de todos
os outros meninos gostariam imensamente de
entregar este documento, mas também traduzi-
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rem, com algumas palavras, o significado dapre
sença deles no Brasil.

Pediria,Sr Presidente, que as três crianças vies
sem aqui, porque eles têm um recado rápido,
dentro do nosso tempo, a transmitir. Este é o
momento; enquanto foram ouvidos adultos que
falaram pelos meninos é muito importante que
V.Ex" sintam de perto as palavras deles, de uma
forma direta. Eu chamaria o Argemiro, Orlando
e a Luzimar, que venham aqui à frente, e que
a presença deles, por nós, seja reconhecida como
a presença de todos os meninos e meninas do
Brasil, marginalizados, filhos de trabalhadores,
que têm um recado a nos dar a todos nós e
devemos ouvi-los com muito respeito e humil
dade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Orien
tamos no sentido de que a criança que for falar
diga o seu nome, para atender ao serviço de som.

A MENINA LUZIMAR - Quero falar, primeiro,
da violência da cidade satélite do Gama. Como
nós sabemos, violênciagera violência.E a violên
cia está gerando das polícias mesmo, porque a
polícia pega a criança, pega o menor, coloca na
DM, e a tortura. E de lá, eles vêm revoltados,
se jogando no mundo da droga. Então para isso
não acontecer, nós estamos pedindo, fazendo um
apelo, para não vivermos num mundo de violên
cia, porque no Gama está demais. As meninas
estão se prostituindo, porque a maioria das pes
soas que se prostituem é porque não tem pessoas
para as aconselhar. Então, nós estamos preci
sando muito de pessoas que nos aconselhem.
A falta de organização do Gama está demais. As
escolas, também não têm condições para se estu
dar, nos colégios do Gama, principalmente no
Centro 9. Nós não temos condições de estudar,
e sem isto não iremos ter futuro, porque sem
futuro teremos a igualdade de todo o mundo.
Asescolas particulares têm que ser iguais às esco
las públicas também. Porque assim, não teremos
futuro deste jeito, porque nós não vamos ter con
dições de estudar. Como teremos futuro, se não
temos condições de estudar? E sem estudo nin
guém é nada. Aí está meu apelo, mais para o
estudo, porque o que se quer é chegar aonde
vocês chegaram, onde vocês estão. E: só isso.
(Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Qual
a idade do menor?

A MENINA LUZIMAR - 12 anos.

O MENINO ARGEMlRO - Estou representan
do a cidade de Goiâniaaqui. Falarei sobre a situa
ção precária do problema da escola lá. Se a pes
soa chegar lá cedo, tem que pegar a carteira pri
meiro, senão, fica em pé na aula, não terá jeito
de escrever. Também há violêncialá.As meninas
que ficam no centro de Goiânia estão todas grávi
das dos policiais, porque vão para a Delegacia
e lá são estupradas e apanham. Não somos nós
apenas que estamos aqui, mas muita gente de
todo o Brasil e iremos fazer um apelo para que
os Governadores e Constituintes aqui presentes
venham nos ajudar para continuarmos nos estu
dos e ver o que acontece. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
solicitação de um dos Srs. Constituintes, estamos

pedindo que a idade da criança também fosse
declinada.

O MENINO ORLANDO-Eu me chamo Orlan
do, tenho 14 (quatorze) anos, estou na fase da
adolescência e queria falar sobre a situação da
moradia em Goiânia do pessoal mais pobre, da
classe mais baixa, porque os salários deles são
muito baixos, não têm onde morar, invadem os
lotes e são espancados pela polícia. Porque não
têm apoio sobre moradia, ganham muito pouco
e se pagar o aluguel não têm o que comer. Então,
eles são humilhados, porque moram nos lotes
dos outros e têm que enfrentar a humilhação dos
donos-da-casa e então eles invadem os lotes.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
gostaria de solicitar à imprensa para se afastar,
porque eles estão colocados na frente dos Srs.
Constituintes.

O MENINO ORLANDO - Queria falar, tam
bém, sobre o trabalho, porque não assinam car
teira de menor, e quando ele chega na fase dos
16 até 17 anos, não tem como ele encontrar servi
ço, porque está na hora de ser chamado para
o Serviço Militar. Queria agradecer aos Srs. todos.
(Palmas.)

O SR. PADRE BRUNOSECK - Depoimentos
desta natureza poderiam se multiplicarpelo Brasil
inteiro, dos meninos e meninas do Brasil.

O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Gosta
ríamos de pedir à imprensa que nos reservasse
esse espaço, para que os nossos Constituintes
pudessem ter a visão da mesa.

O SR. PADRE BRUNO SECK - Esses apelos,
desde 85, vêm sendo articulados, através do Movi
mento de Meninose Meninasde Rua,englobando
pessoas que assumem a causa do menino no
Brasil inteiro. Hoje está presente em 70 cidades,
e tem o objetivo de resgatar a capacidade desses
meninos, deles sentirem, de falarem,de se organi
zarem, e de terem voz. Queremos que eles ga
nhem espaço, na sociedade, como cidadão, e
que esse espaço seja reconhecido. Pessoas liga
das a programas, ligadas a experiências, que tí
nham uma prática direta com o menino. Que
conceito nós temos de menino de rua? Menino
de rua é o filhodo trabalhador que não tem condi
ções de sobrevivênciaque, a partir de muito cedo,
novos, os meninos e meninas têm que contribuir
na sobrevivência da sua própria família. O que
é rua? Rua é a altemativa, na qual as crianças
encontram respostas às necessidades básicas,
rua é o espaço de que eles tomaram posse, por
que não foi deixado mais nada, moradia, saúde,
trabalho, todos os serviços básicos não foram re
conhecidos e eles tomam posse da rua, a rua
de seus bairros, a rua nos grandes centros das
grandes cidades, e a rua se toma a única amiga,
da qual eles podem tirar as respostas para as
suas necessidades. Trinta e seis milhões de crian
ças representam as conseqüências de uma or
dem social injusta, como conseqüência de uma
ordem econômica também injusta. Nós quere
mos, aqui, trazer a sistematização daquilo que
foram as conclusões não somente do Encontro
dos Meninosde Brasília, mas de outros encontros
do Brasil inteiro, de meninos e pessoas compro
metidas com eles conclusões que procuramos
sistematizar em forma de propostas para os Cons-

tJtuintes. Consideramos que o menino de rua e
toda a sua problemática, toda a questão do menor
não se resolve através de políticas compensató
rias, mas resolver-se-á somente quando forem
atingidas as políticas básicas: salários, trabalhos,
moradias, alimentação, educação, transporte e la
zer. Consideramos que toda a criança tem direito
de ser criança. Pelo fato de hoje ela estar na rua,
se encontrar na rua respondendo às suas necessi
dades básicas nem por isso ela está cometendo
um delito. E a violênciaque está sendo colocada
aqui, como uma presença constante na vida des
ses meninos, nada mais é do que reconhecer,
por parte da sociedade, esses meninos como se
estivessem em uma situação de delinqüência por
estarem na rua. E não pode continuar esta situa
ção. Violência de todo o tipo; os órgãos de segu
rança se tornam plenipotenciários com essas
crianças, porque elas não têm como se defender.
É preciso que a Constituição reconheça e encon
tre mecanismos para que seja reprimida toda for
ma de violência, toda a forma de violência que
hoje, para as crianças, toma-se verdadeira tortura.
Sabemos que, em muitas partes, instrumentos
de tortura que antes eram utilizadospara os pre
sos políticos, hoje, estão sendo utilizados para
menores. Impunemente. Temos que mudar essa
situação e essa situação somente irá mudar na
medida em que o povo, a classe trabalhadora
se tomar cada vez mais capaz de ser elemento
de pressão, e de reivindicação dos direitos que
essa classe tem. Os meninos fazem parte dessa
classe. Aparticipação deles deve ser reconhecida
São adultos antes do tempo; têm uma consciên
cia da situação. Não somos nós que estamos
fazendo descobrir a situação. Eles vivem essa si
tuação. Nós estamos ao lado deles, tomando-nos
solidários com eles, fazendo com que a rua seja
menos madrasta, sabendo que a solução não é
tirá-lo da rua, não será arrancá-los da rua. Asolu
ção será que a sociedade não tenha mais como
permitirque eles fiquem nas ruas, permitindo-Ihes
viverem em condições dignas de vida. É por isso
que devem ser garantidas as políticas básicas.
O nosso tempo já está se esgotando. Nós gosta
ríamos realmente que olhassem, com muito cari
nho, estas propostas referentes a vários setores:
educação, etc. Todas as propostas fizemos ques
tão que fossem precedidas de depoimentos e rei
vindicações dos meninos e meninas em encon
tros que foram realizados no Brasil todo. Cultura,
lazer,meios de comunicação, a família, o trabalho,
a exploração do trabalho, que não pode continuar!
Vêm-nos à vista, com muita força, a situação dos
meninos na área urbana. O que acontece com
as crianças na área rural? A exploração do traba
lho na área rural é mais violenta ainda que na
zona urbana e no entanto toda ela está abafada,
porque os meninos não estão incomodando co
mo incomodam na cidade. E preciso que as nos
sas vozes se levantem, também, pelas crianças
da zona rural! (Palmas.)

E por falar na zona rural, fazíamos um aceno,
antes, à ordem econômica. Isso implica,realmen
te, na coragem que devemos ter de realizarmos
uma reforma agrária verdadeira, porque as crian
ças do campo estão perdendo a cultura; estão
profundamente ligadas à terra, ao amor à terra,
porque a terra está sendo arrancada de tantas
maneiras do trabalhador, do homem do campo
- eles estão sendo expulsos da terra. É preciso
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que trabalhos, com muitos meninos da zona rural,
devam ser voltados a fortalecer o amor à terra,
que tanto faz parte da nossa cultura. Os direitos
individuais. ADr' MariaBandeira falousobre algu
mas propostas que nós endossamos totalmente.

Esperamos, realmente, que os Constituintes to
mem a peito estas propostas sobre violência, o
serviço militar, proteção aos deficientes, prece
dida por um depoimento de alguns meninos. Ser
menino de rua já é ruim; ser aleijado é pior ainda.
Ninguém liga. É preciso realmente que este mo
mento tão importante que o Brasil está vivendo,
seja vivido de uma forma tão intensa que, real
mente, garanta uma situação em que não haja
mais necessidade de termos meninos de rua; por
que teremos crianças, famíliascapazes de educar
seus filhos, teremos escolas que realmente cor
respondam às necessidades desses meninos.
Existem tantas evasões escolares. Não é somente
por não ter vagas, mas é porque também, hoje
o sistema educacional está totalmente dissociado
das necessidades mais profundas da nossa popu
lação. (Palmas.) Propostas sobre saúde, enfim,
as propostas que nós apresentamos e podería
mos ter apresentado tantas outras, mas ficamos
meio na dúvida sobre as propostas que seriam,
mais a nível de lei ordinária ou matéria constitu
cional. Enfim, está aqui a nossa contribuição, co
mo expressão de todos os meninos que acordam,
sentem que existem, e querem que a sua existên
cia seja reconhecida, não como algo dissociado,
algo marginalizado, mas que a sua presença seja
reconhecida com toda a sua digmdade.Aos meni
nos que se organizam, queremos, sinceramente,
ajudá-los a se sentirem realmente mais respon
sáveis pela História de seu País. Queremos que,
cada vez mais, eles sejam agentes de uma nova
sociedade! Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
temos aqui, atrás da mesa, da Dr' Mariado Carmo
Cintra, representante da CNBB, da Pastoral do
Menor de São Paulo, um painel com ciclo de
marginalização do menor. Estamos sendo infor
mados de que o Presidente Constituinte Ulysses
Guimarães está chegando.

Anunciamos a presença do Deputado Consti
tuinte Ulysses Guimarães, Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte. (Pausa.)

Sr. Presidente Ulysses Guimarães, nós temos
duas entidades, representadas pelas crianças, que
trazem duas placas para entregar a V Ex' A Em
baixada da Paze o Movimentode Meninose Meni
nas de Rua, de Caxias,Rio de Janeiro.

Nós solicitamos a esse grupo que se aproxime.
(Pausa.)

A SR' BÁRBARA - Nós gostaríamos de falar
algumas palavras dirigidasao Presidente da Cons
tituinte, Deputado Ulysses Guimarães, ao Presi
dente da Mesa, Constituinte Nelson Aguiar, e a
todos Parlamentares presentes.

Neste pedaço de rua, nesta placa de asfalto,
está impresso o desejo das crianças que sobre
vivem nas calçadas, esquinas, marquises, becos
e galerias. Sobrevivem a uma guerra covarde on
de estão sendo usadas as piores armas, os mísseis
da fome e da doença, as granadas da violência
física e moral, a bomba atômica do crime e das
drogas.

A Embaixada da Paz vem em missão diplomá
tica sugerir que se assine, nesta Constituição, um

Jtratado perpétuo de paz, entre o Brasil e as suas
crianças que estão na miséria.Estamos, aqui, para
dizer que é possível acabar com essa guerra se,
nesta Constituição, as palavras forem garantidas
por medidas de punição aplicáveis a Govemos
infratorese negligentes; se as palavras desses me
ninos e meninas inspirarem àqueles que, pelo
voto popular, adquiriram a honra e o dever de
elaborar a CartaMagna de nosso País.Essa guerra
pode acabar, se todos nós quisermos! (Palmas.)

Então, o André,que veio de Caxias,fará a entre
ga da placa. Talvez, ele queira falar alguma coisa
para o Dr. Ulysses,não é André?

O MENINO ANDRÉ - Vim aqui para pedir,
se vocês quiserem, se vocês tiverem um coração
bom, um coração mole, se vocês quiserem, façam
o que pede na placa, para ajudar o menor, porque
eles estão precisando. Não é só gente grande
que tem direitoàs coisas.Ascrianças têm o direito
a tudo que quiser. Não vocês que têm dinheiro,
que grande, que é pai, que sabe fazer as coisas,
que têm direito.As crianças também têm direito
de saber fazer as coisas, trabalhar e ser alguém.
(Palmas.)

O SR. VALMER - Srs. Constituintes, eu faço
um trabalho diretamente com crianças que vivem
na rua, como André que está aqui, que pertence
à Pastoral do Menor de Duque de Caxias. São
crianças com quem nós convivemos,no dia-a-dia,
e sabemos das suas decepções, quando eles vêm
aqui. O próprio André quando chegou hoje no
Congresso viutanta mordomia, enquanto ele está
na rua dormindo, em uma placa de asfalto como
esta, junto com os seus outros colegas. Eu queria
deixar bem claro é que existem movimentos e
movimentos alternativos,movimentos que fazem
trabalho com meninos de rua. São pessoas que
se dão, são pessoas que vêm e que deixam, às
vezes,o seu lazer,no seu dia-a-dia,para se dedica
rem a essas crianças. Somos nós quem sofremos
juntos com essas crianças no meio da rua. Qual
é o tipo de apoio que esses movimentos recebem?
Nós queríamos colocar uma coisa que está clara,
que nós temos visto, em entidades oficiais por
aí que recebem rios e rios de dinheiro, gastos
em projetos, os quais, às vezes, não passam do
papel. Enquanto essas crianças que estão no
meio da rua, enquanto que os dinheiros que são
arrecadados - enquanto tudo isso não é colo
cado - essas crianças continuam vivendo no
meio da rua, sem uma escola, sem lazer e sem
nada disso. Há uma coisa que fica bem claro:
essas crianças só são lembradas no dia em que
elas passam perto de qualquer cidadão e, por
fome, roubam o seu relógio ou roubam o seu
cordão. Neste momento, sim, toda a sociedade
lembra que existem crianças de rua e nesse mo
mento, a sociedade se lembra que elas existem
e as procura. Temos que fazer alguma coisa por
essas crianças. Qual é a coisa que se pede para
fazer por esta criança? É intemando-a, dentro de
uma entidade, onde, às vezes, as crianças são
maltratadas. De 85 até janeiro de 87, das crianças
com quem eu trabalho em Duque de Caxias e
na Central do Brasil, nós perdemos 11 crianças;
umas foram mortas pela polícia, outras foram
atropeladas no meio da rua, e algumas até estu
pradas por marginais, também no meio da rua.
Então, é isso que nós estamos querendo? Não!
Queremos que se dê apoio a estes trabalhos tam-

bém que existem, não só trabalhos oficiais,mas
os trabalhos que estão ai,os trabalhos altemativos,
que, às vezes, atendem muito mais do que as
próprias escolas oficiais.É isso que nós estamos
pedindo; que as crianças não comecem a ser
usadas, a partir dos seus 8 ou 7 anos, porque
elas são exploradas pela própria família, que as
coloca na rua, porque não têm condições. E são
exploradas também pelo Governo, pelas entida
des que acham ser o único caminho colocá-Ias
para trabalhar mais cedo. Aquifaço uma pergunta
a V. Ex" Alguns dos Srs. aqui, quando passam
nas ruas, ou quando vão às escolas, os Srs. dizem
que vão buscar o menor que está na escola? Os
Srs, dizem que irão pegar o seu menor que vai
festejar a festa de aniversário desse menor? Nada
disso acontece. A palavra menor se tomou um
estigma; a palavra menor hoje é marginalizada.
Eles não são menores - são crianças como os
seus filhos, e eles querem aquilo que eles mais
almejam, eles querem escola, trabalho e hora de
lazer.Muitoobrigado.

O André vai fazer a inauguração da placa; e
a outra placa o Léo é quem fará. Esta é para
ficar na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós,
então, atendemos ao apelo das crianças e iremos
passar a palavraao Presidente UlyssesGuimarães.

O SR. CONSTITUINTE PRESIDENTE ULYS
SES GUIMARÃEs - Meus amigos, eu sou, como
os Srs. sabem, um veterano em reuniões. Meu
caro Presidente Nelson Aguiar, Presidente desta
Subcomissão, Srs. Membros que cuidam do as
sunto da criança, o Constituinte Nelson Aguiar
foi muito bem escolhido, porque é um fanático
- bendito fanatismo - deste assunto da criança.
Mesmo quando tratamos do Regimento, S. Ex
ia para a tribuna e só falavasobre criança, menor,
menor abandonado; de maneira que este assunto
está bem entregue, bem como aos Srs. Membros
que constituem esta Subcomissão. Saúdo aqui
a presença da Dona Marina Bandeira, com gran
des serviços prestados também a esta causa, exi
mia conhecedora desse pungente problema; ao
ConstituinteEraldo Tinoco, que é o nosso Relator
e tem uma grave responsabilidade. Sei que S.
Ex- irá se desempenhar dela muito bem, pelo
seu talento, pela sua experiência e pelo seu conhe
cimento especializado a respeito deste assunto.
Fico satisfeito em encontrar aqui o Dr. Marcos
Vllaça, meu amigo, sou seu admirador, pelos inú
meros dotes inclusiveliterários,da sua rica perso
nalidade e pela atuação que desenvolve junto a
LBA.Meus amigos, eu estava começando a dizer
que sou um veterano em ocupar a tribuna, no
Brasil e no exterior, portanto, estou acostumado
a alguém que me dê a palavra, para que eu tenha
condições de falar. Aqui, eu tive um privilégio;
foram as crianças que pediram que eu dissesse
alguma coisa.

Devodizeraos Srs., sem uma ponta de orgulho
que, quando eu ando por este País, nos lugares
mais longínquos, no canto de uma estrada, em
uma rua deserta, em um povoado, e até se um
automóvel pára, eu sou identificado. Se existem
crianças elas costumam dizer:"aí está o Ulysses".
Na imprensa chamam-me de Dr. Ulysses e, aqui,
são amáveis; não sei por que esse tratamento
respeitoso de Dr, Ulysses. Mas, para as crianças
eu sou o Ulysses pelo prodigio, principalmente
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da televisão. E quero dizer aos Srs. que isso me
comove, principalmente quando se trata, repito,
de lugares mais distantes.

Meus amigos, aqui ouvimos vános discursos,
discursos fortes de quem tem a vivência do pro
blema. ABárbara, por exemplo, falou em um trata
do, um tratado admirável - o Tratado da Paz
com as crianças - paz com o futuro, paz para
acabar com a miséria, paz para acabar com a
discriminação, paz para acabar com esses proble
mas terríveis que existem no Brasil, de 40 milhões
de pessoas, entre as quais se envolvem crianças.
De modo que isso constitui, sem dúvida alguma,
o grande desafio da nossa geração. Fazer com
que este País possa derramar, possa irrigar, seja
vasculhar, atinja às pontas de todos os lares, con
dições pelo menos mínimas, razoáveis de existên
cia. Isso constitui, sem dúvida nenhuma, um gran
de desafio, para todos nós e queremos cumpri-lo.
Este é um problema fundamentalmente de distri
buição de renda.

Desejo agradecer também as palavras que fo
ram pronunciadas aqui pelo André Luiz, o Buna,
o Valner, todos, e dizer a vocês o seguinte: Meus
amiguinhos, minhas coleguinhas, minhas ami
gas: Eu tenho, na minha casa, não é por mérito
- é porque eu tenho uma vida pública mais longa
- não é porque eu tenha mérito por isso, eu
tenho uma coleção de pergaminhos, de troféus,
de placas, etc. E quase não há lugar para, pelo
menos, exibir, com mais ostensividade, essas re
cordações de minha passagem pela vida pública.
Mas esta que aqui está irá ocupar um lugar de
destaque, na minha casa, na minha sala de traba
lho, aqui em Brasília, enquanto aqui estiver, com
o cargo de Presidente da Câmara e, depois, em
São Paulo, na minha residência, escrito sobre o
asfalto, onde vivem essas crianças, como um
compromisso que eu assumo, na medida das
minhas forças, daquilo que eu posso fazer, junto
aos meus companheiros, para que, depois desta
Constituição, possamos dizer: "Nós fizemos tudo,
não vamos ser retóricos, não vamos ser demago
gos". Não vamos dizer que iremos resolver esse
problema, mas que já fizemos muito, pelo menos,
projetamos, para o futuro, as condições de fazer
com que vocês meninos, que aqui estão abando
nados, sejam lembrados pelo Brasil, para que te
nham tranqüilidade, paz, e possam dizer: "Os
Constituintes fizeram o que foi possível por nós,
e que possam ser reconhecidos por este traba
lho". Que Deus nos ajude, para que possamos
ajudar a vocês, meninos e meninas, principalmen
te, os abandonados do Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
agradecemos muito a presença do nosso Presi
dente Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SALIM
CURIATI - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio Sa
lim Curiati.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SAUM CU
RIATI - Se o nobre Presidente da Constituinte
permitisse, eu faria a S. Ex' uma reclamação, neste
instante, com relação aos trabalhos desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CU
RIATI - Consulto a V. Ex" da possibilidade de
fazê-lo, neste instante, pela oportunidade.

Meu caro Presidente, todos os Deputados
Constituintes têm, realmente, realizado um traba
lho de vulto e acontece um episódio que eu queria,
talvez, até alertar a V. Ex"- sobre as propostas
realizadas pelos Constituintes que não estão sen
do publicadas, e de o próprio Constituinte que
apresentou a proposta, mas não pode acompa
nhá-Ia. Acontece, também, que a imprensa não
toma conhecimento e nem tem conhecimento
do trabalho realizado pelos Srs. Constituintes. O
que eu observo é que existe uma reação muito
grande contra os Srs. Constituintes, uma vez que,
inclusive, um orador aqui falou da mordomia do
Constituinte e do Parlamentar. Então, seria inte
ressante, nobre e querido Presidente, que V.Ex"
determinasse a imediata publicação das propos
tas apresentadas pelos Srs. Constituintes, para pri
meiro mostrar que os Srs. Constituintes estão de
fato trabalhando, e realizando em benefício da
comunidade. Segundo, para que S. Ex";próprios
tomassem conhecimento das propostas e pudes
sem acompanhá-Ias nas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE CONSTITUINTE ULYS
SES GUIMARÃEs - Eu agradeço a lembrança
do meu companheiro de São Paulo, Constituinte
Salim Curiati, e desejo dizer o seguinte: tenho
atravessado as madrugadas, para não haver atra
so, no sentido de distribuir cerca de 2.000 propo
sições para o encaminhamento imediato às Co
missões. Vou de imediato, agora, saindo daqui,
chamar o Secretário da Mesa, para saber desse
assunto da publicação, e determinar que se a
faça, imediatamente, mesmo que seja com núme
ros especiais. Sei que há um volume muito grande
de publicações, mas que se faça essas publica
ções, e deixe a elas a divulgação que lhes seja
possível. Agradeço a colaboração de V.Ex' e pode
estar certo de que essa providência será tomada
ainda hoje.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CU
RIATI- Eu agradeço a V.Ex"e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Nós solicitamos à imprensa, solicitamos aos
nossos visitantes, solicitamos às crianças que nos
acomodemos para que nós possamos continuar
os nossos trabalhos, que desocupem a parte em
frente da mesa. Temos inscritos oito Srs. Consti
tuintes, para debater e, por ordem de inscrição,
temos a Constituinte Abigail Feitosa; a seguir, An
tônio Salim Curiati; VIImaMaia; Eunice Michiles;
Cássio Cunha Uma; Iberê Ferreira; Roberto Au
gusto e Rita Camata.

Nós, acomodados, cada um em seu lugar, va
mos continuar os nossos trabalhos, e parece-me
que o Constituinte Antônio Salim Curiati tem a
palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CU
RIATI- Não, a questão de ordem que eu levantei
foi com relação às propostas apresentadas pelos
Srs. Constituintes e o nobre Presidente Ulysses
Guimarães já me respondeu.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem. Passemos, agora, à parte destinada aos Srs.
Constituintes. Concedo a palavra à nobre Consti
tuinte Abigail Feitosa.

A SR' CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, o trabalho que desenvolvemos na
periferia de Salvador nos põe em contato direto
com os problemas da miséria, da fome, do aban
dono das crianças. Gostaria de falar um pouco
com a Dr' Marina Bandeira, para que ela dê uma
lida rápida aqui nos compromissos políticos e
de diretrizes técnicas da Funabem, em que se
diz que terá que ser descentralizada e terá que
manter o menor no seio da família. Mas quero
aqui colocar que tenho sentido muita dificuldade,
inclusive de me comunicar com a própria Dr'
Marina Bandeira, que é uma pessoa muito difícil
de se conseguir falar. Tentei marcar audiência,
algumas vezes, para discutIr essas coisas e, para
mim, passou a impressão de que a Funabem
como que prende o menor. Em Salvador, se tem
a Famebe que tinha até celas individuais para
os menores. Acho que a visão, não é tirar o me
nino de lá, para poder gastar, como está aqui
no jornal de hoje: "Centro de Assistência ao Menor
onde vão ser gastos seis milhões por cada unida
de para vinte crianças, no Estado do Rio de Janei
ro, em quinze centros que foram criados;
CRIAN'S. Na minha visão, em vez de se construir
CRIAN'S por aí a fora, 6 (seis) milhões de cruzados
cada unidade, deveria se aproveitar o que já está
organizado na sociedade civil e manter a criança
no bairro, na família, que é onde ela tem solidarie
dade, afetividade, e desenvolve a sua cultura pró
pria, em vez de promover o desenvolvimento e
a implantação desses núcleos que segregam o
menor, que terminam em um clima hostil. Minhas
criticas à Funabem - isto no meu modo de ver
- são no sentido da descentralização, priorização,
do desenvolvimento no seio da comunidade, ao
invés de se criar entidades para tirar o menor
do seio da família. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quero
lembrar aos Srs. Constituintes que o Dr. Marcos
Vílaça, como dissemos, tem um tempo limitado
devido a compromissos assumidos anteriormen
te; aqueles que têm perguntas a fazer a S. S'
aproveitem, então, para fazê-Ias agora.

Concedo a palavra à nobre Dr' Marina Bandeira.

ASR'MARINABANDEIRA-Emprimeirolugar
quero pedir desculpas a V. Ex" pela dificuldade
que tiveram para contatar comigo. A única expli
cação que posso dar é o acúmulo de trabalho
por esse esforço de descentralização. Estou na
quele órgão para servir, por ISSO peço que relevem
esta falha, prometendo corrigi-Ia daqui para fren
te.

Quanto à questão dos Centros de Recursos
Integrados de Atendimento ao Menor, trata-se de
uma questão, no Rio de Janeiro, para tentar cor
rigir um problema gravissimo no Estado; não é
uma proposta nacional, a não ser que haja inte
resse. A Funabem herdou, ao ser criada, um nú
mero enorme - permitam-me usando de fran
queza, aqui dizer - de depósitos de crianças.
São unidades muito grandes e por mais que se
faça, por mais que se esforcem os servidores da
Funabem, trata-se, em linhas muito claras, de de
portação de crianças do interior do Estado para
a comarca da Capital.

Pergunto: como desarticular esse esquema de
internamento, em grande escala, dentro do Rio
de Janeiro, com um pequeno apêndice em Minas
Gerais? A alternativa encontrada foi justamente
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essa: pequenos centros que não têm a pretensão
de serem centros de internamento, mas centros
de apoio rápido e ligeiro às crianças da área próxi
ma, para que não se separe as crianças de suas
áreas de origem. A idéia é que esse espaço físico,
o espaço material seja o apoio à criança de toda
uma comunidade. Se tivermos 20 lá dentro, espe
ramos que duzentos estejam tendo apoio fora.
A idéia em linhas gerais é esta.

Não se trata de criar "funabenszinhas", mas
de transferir esse assunto, financiado pela Funa
bem, sim, mas para o nível municipal, sem ônus
financeiro para o município.

Voltoà questão: trata-se da solução alternativa
encontrada diante do fenômeno grave, do proble
ma grave e real de imensos prédios com superlo
tação de crianças deslocadas de suas áreas de
origem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antonio Sa
lim Curiati.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SALIM
CURIATI - Inicialmente, Sr. Presidente Nelson
Aguiar, queria cumprimentá-lo pelo magnífico tra
balho que vem desenvolvendo à frente desta Sub
comissão e pela oportunidade que nos ofereceu
trazendo aqui o Presidente da Constituinte, Ulys
ses Guimarães, e de podermos, então, nesta opor
tunidade, levantando uma questão de ordem, ex
ternar um problema que é realmente de interesse
de todos os Constituintes. A imprensa não sabe
que estamos produzindo? Nós não damos conhe
cimento de onde se encontram as nossas propos
tas, e não podemos acompanhá-las. De modo
que, acho que isso foi, realmente, produtivo.

Queria, neste instante, cumprimentar o Dr.Mar
cos Vílaça, pelo magnífico trabalho que vem de
senvolvendo à frente da LBA, uma vez que consi
dero importante o trabalho estimulante da partici
pação da comunidade. E pude acompanhar, por
várias vezes, que a instituição oferece condições
para que entidades assistenciais de caráter parti
cular, que atende ao menor, que atende ao jovem,
que atende ao idoso, tenham todo o apoio da
instituição. Acho isso importante, especialmente,
como quando o Dr. Marcos Vilaça afirma que
a LBA atende, aproximadamente, 4 milhões de
menores. Vejo que também o Sr. faz uma confu
são entre menores e crianças. Esta Subcomissão
é do Menor e precisamos diferenciar bem esse
aspecto entre criança e menor.

Existe uma terminologia própria quando se fala
no Código de Menores, a respeito dessa matéria
- só para alertá-lo - que é fundamentaI esta
distinção.

Quero dizer também que esse trabalho de aten
dimento ao menor de Oa 6 anos, fornecendo-lhe
alimento é fundamental uma vez que é nessa fase
que o menor necessita de, para o seu desenvol
vimento cerebral completo e perfeito, o forneci
mento de vitaminas, sais minerais e proteínas para
que não sofra nenhuma lesão e não tenha prejuízo
no seu desenvolvimento. De modo que, esse tra
balho é realmente fundamental e o trabalho que
a Legião Brasileira de Assistência vem desenvol
vendo é muito bom e pouco divulgado. Porque
no Rio com alguns CIEP, eles fazem um alarde
muito grande e o trabalho que a Legião Brasileira
de Assistência está fazendo é realmente grandio
so.

Com relação à Presidenta da Funabem, desejo
também cumprimentá-Ia pelo interesse que vem
desenvolvimento, com relação ao atendimento e
à melhoria do atendimento ao menor. Só faria
algumas restrições. Embora tenhamos apresen
tado muitas propostas com relação ao menor,
ao jovem e ao idoso, ninguém tem conhecimento
de onde elas se encontram.

Queria dizer a SI" que a Funabem e a Febem
desenvolvem no seu contexto um trabalho bom;
é claro que precisa ser modificado no desenvol
vimento da atividade; há necessidade de melho
rias. Primeiro precisamos mudar os nomes que
já estão estigmatizados - Funabem e Febem.
Segundo devemos liberar para famílias substitu
tas, os menores carentes, os abandonados e os
órfãos, que eles ficassem abrigados em unidades
com o apoio do Estado, da Federação e do Muni
cípio;e o menor infrator tivesse acompanhamento
especial.

Em São Paulo, por exemplo, Dom Luciano
Mendes de Almeida, o atual Presidente da CNBB,
desenvolveu um trabalho maravilhoso, digno de
registro, que a sociedade brasileira tem pouco
conhecimento a respeito da matéria, um trabalho
sobre a liberdade assistida com os resultados alta
mente favoráveis. Então isso tudo seria interes
sante, se colocássemos no contexto, e sou favorá
vel - embora a SI" não seja - à redução da
responsabilidade criminal para 16 anos.

Com relação ao Padre Bruno Seck, queria dizer
lhe o seguinte: pensei que iria ouvir do Sr. qual
o modo como trabalha no atendimento da comu
nidade, como o Sr. resolve o problema dos meni
nos e meninas de rua; mas, infelizmente, não pu
demos assistir a esse episódio e assistimos, sim,
mais a uma critica ao sistema, ao regime e algu
mas reivindicações que promovem a luta de clas
se. Porém, nós estamos aqui para resolver o pro
blema e temos o maior interesse nisso.

Sou médico e queria dizero seguinte: em medi
cina temos dois comportamentos - e já disse
isso na Subcomissão - um é o comportamento
curativo que precisa resolver; ele está com uma
infecção grave, uma hemorragia e precisa ser
atendido; é isso que está acontecendo, em termos
de comparação com o atendimento social. Essa
criança de rua, essa criança abandonada precisa
ser atendida de qualquer maneira pelo Governo,
precisa ser apoiada e tenho certeza de que o Go
verno tem boa vontade, e está oferecendo condi
ções para que se dê atendimento a essa comuni
dade. E o outro comportamento é o tratamento
preventivo para que crianças não estejam aí à
vontade.

Tenho assistido, por várias vezes, depoimentos
de famílias que diziam que queriam ter 2 filhos
e têm l O, 12, porque não conhecem a fisiologia
da procriação. Então, é fundamentaI que, a par
disso tudo, se atenda exatamente, em todos os
seus reclamos, à comunidade abandonada, ca
rente, toda ela, infratora, inclusive o menor em
todos os seus segmentos, mas é importante que
se inicie, paralelamente, um programa preventivo
de educação familiarque se leve uma mensagem
ao casal que desejar recebê-Ia, voluntariamente,
com o apoio do Estado ou da comunidade, os
ensinamentos, para que ele tenha o número de
filhos que ele deseja ter. Eram estas as minhas
colocações.

O SR.MARCOS VILAÇA -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Dr. Marcos Vílaça,

O SR. MARCOS VILAÇA - Gostaria de fazer
uma solicitação à Mesa: que fosse estipulado o
prazo de 3 minutos, para as perguntas e respostas,
a fim de possibilitar a participação dos Consti·
tuintes e das outras entidades que querem fazer
uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
feita a proposta.

Por ordem da interpelação concedo a palavra
ao Dr. Marcos Vilaça.

O SR. MARCOS VILAÇA - Sr. Constituinte An
tônio Salim Curiati, agradeço as palavras de estí
mulo de V. EX" à nova filosofia de ação da LBA
Peço igualmente desculpas, pela imprecisão cien
tífica da terminologia, talvez por deformação pro
fissional.Nós que lidamos a maior parte do tempo
com expressões literárias; às vezes cometemos
esses pecados. Mas, cuido que nos textos consti
tucionais essa caracterização seja adequada.

Lembro a V.Ex", também, que como pernam
bucano recolhi do professor Nelson Chaves, rnes
tre de todos nós, essa lição dramática de que,
se até dois anos não dermos alimentação adequa
da a uma criança teremos um grupo de brasileiros
nanicos mentais e físicos.

No apoio às instituições representativas das
aglutinações da sociedade, a LBAtem o seu vetor
principal, tanto que das 20 mil e tantas creches
que a instituição apóia, apenas 200 são da admi
nistração direta; tudo o mais vem da organização
da SOCiedade, porquanto compreendemos que
estaremos fortalecendo a democracia, na lição
de Toquevílle, na medida em que privilegiarmos
as organizações intermediárias da sociedade.

Quanto à divulgação dos fatos administrativos
na LBA, reconhecemos a nossa completa indi
gência - mas não indigência da vontade - que
foi por uma deliberação minha que retiramos do
nosso orçamento as rubricas ligadas à publici
dade. A LBA não faz publicidade, porque julga
que as iniqüidades sociais do País são tão fortes
que, ao invés de gastar dinheiro com publicidade
é preferível manter uma creche, um abrigo de
idoso. Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO SAUM CU
RIATI- Quero apenas fazer um esclarecimento:
a intenção da divulgação é no sentido de estimular
a comunidade a se organizar e participar mais
apoiando à LBA.

O SR. MARCOS VILAÇA - Compreendi perfei
tamente e muito agradeço a palavra de estímulo,
como disse inicialmente a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra à DI"Marina Bandeira.

A SR"MARlNA BANDEIRA- Queria acrescen
tar que o esforço é justamente esse, de apoiar
à família,para que esta possa cuidarde suas crian
ças; o esforço grande é o de desburocratizar a
FUNABEM, permitindo que as verbas recebidas
mais rapidamente cheguem aos primeiros inte
ressados, aos primeiros atendidos - nesse sen
tido de desburocratização, de rapidez no atendi-
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mento, para que mais próximos fiquem de suas
famílias.

Quanto à questão de 16, 18 anos, acho que
é uma polêmica que poderíamos desenvolver em
outro momento, no que eu teria o maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Padre Bruno Seck.

O SR. PADREBRUNOSECK -Agradeço mui
to a sua pergunta e gostaria de esclarecer que
dentro dessa conjuntura, dessa situação, têm mui
tas pessoas no Brasil inteiro que formam o Movi
mento de Menino e Meninas de Rua, da "Pastoral
do Menor" e outros que têm uma ação direta
com as crianças, poderiam vir e aqui contar isso.
Tenho uma ação direta com meninos de rua há
17 anos, diariamente, e assim milhares de outros
agentes, mas temos que reconhecer também que
a ação direta com a criança não irá resolver o
problema ou a questão do menor empobrecido,
dos meninos de rua. Por que nesses anos, ao
invés de diminuir, o número aumenta cada vez
mais, por quê? Porque não é multiplicando pro
gramas, muito embora trabalhemos em progra
!}las, e achando que eles são muito importantes.
E muito importante trabalhar com os meninos,
dar-lhes toda a assistência, fazer trabalhos alterna
tivos, numa série de coisas, com uma dedicação
incrível. No entanto temos que reconhecer que
se realmente estamos comprometidos em criar
ou construir uma sociedade onde não haja mais
crianças, que tenham que ganhar a rua para so
breviver, temos que reconhecer que isto é uma
questão realmente estrutural. É um problema que
existe em casos mais profundos. A criança, o me
nino de rua, é efeito, é reflexo de um problema
muito mais profundo, e que se não for atingido
jamais resolveremos o problema do menor.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Para
nossa alegria temos conosco o Relator-Geral,
Constituinte Bemardo Cabral, visitando a nossa
Subcomissão.

A Professora Carmen Claide, que representa
o Movimento Criança e Constituinte, e gostaria
de aproveitar a ocasião da presença do Presidente
da LBAe da Presidente da FUNABEM; para fazer
uma rápida exposição, em razão do nosso tempo
e do número elevado de Constituinte inscritos.

A SRA. CARMEN CLAIDE - Sr. Presidente da
Subcomissão, Srs. Constituintes, Srs. Presidentes
da LBAe da FUNABEM, companheiros da Subco
missão e dos Movimentos do Trabalho com
Crianças.

Depois do testemunho das crianças, que vimos
aqui, parareceria supérfluo falar; entretanto, pare
ce que há alguma coisa fundamental para ser
afirmado. É que a questão da criança e dos jovens
brasileiros, é uma questão de tal amplitude e pro
fundidade, que não será resolvida por um só movi
mento ou órgão e nem só vontade! É necessária
uma vontade forte, e até histórica muito decisiva,
de toda a sociedade civil e de todo o Governo
- o que tem responsabilidade como tal nos seus
diversos Poderes Legislativo, Judiciário e Execu
tivo - para que essa questão seja minimamente
equacionada.

A Comissão Nacional Criança e Constituinte
se constitui justamente numa grande frente, na
qual tiveram assento e participação ínúmeros mo
vimentos e organismos do Estado e da sociedade,

e que se promoveu um grande debate nacional
sobre essa questão. Este documento já distribuído
aos Srs. Constituintes, e na mão de muitos aqui
presentes, é uma síntese das posições que foram
majoritárias dentro desse debate. Debate que reu
niu mais de 600 organismos, em todo o Brasil,
em que foi sintetizada algumas das posições que
aqui estão, consensuais, outras majoritárias. Mui
tas das posições que aqui estão já foram apresen
tadas hoje, e não é por acaso, exatamente. Porque
este documento sintetiza esse debate do qual mui
tos participaram.

Vou apenas fazer um resumo muito rápido, por
que os Srs. poderão analisá-los em cada proposta
que tem a sua justificativa. Já debatemos com
vários Srs. Constituintes, mas gostaria, entretanto,
de reafirmar a nossa convicção profunda de que
esta Constituinte tem uma contribuição funda
mental a dar a esse problema. Já falei que ele
é um problema de toda a sociedade e de todos
os órgãos do Poder, mas a Constituinte terá que
legislar sobre ele. E dessa legislação poderão e
esperamos, que decorram leis ordinárias e políti
cas de ação que equacionem mais adequada
mente esse problema do que ele vem sendo equa
cionado até hoje.

A primeira grande proposta, que é a de introdu
ção, é exatamente a questão da criança que se
situa dentro da questão social como um todo;
é necessário uma Reforma Agrária, uma Reforma
Tributária, uma redistribuição da renda, uma des
centralização administrativa, uma produção de ali
mentos, o abastecimento intemo, o equaciona
mento da habitação popular, a reforma sanitária,
a reforma de saúde; enfim é necessário uma refor
ma global da sociedade, porque a miséria é fruto
de um tipo de relação existente na sociedade,
e a criança é a maior vítima dessa situação. Tam
bém propomos que seja considerada a questão
dos meios de comunicação, que respeitem toda
uma perspectiva de promoção da pessoa e de
respeito à criança dentro de princípios éticos de
terminados, e não manipulem posições que nem
dizem respeito aos princípios gerais da sociedade.

Nos direitos e garantias individuais propusemos
que todos sejam iguais perante à lei,considerando
que a igualdade leva em evidentemente as dispari
dades, os desiguais como tal têm que ser tratados,
para que possam deixar de sê-lo. Então, há neces
sidade da proteção do Estado, para situações es
peciais. Afirmamos também a questão da manu
tenção da mímputabílídade aos 18 anos. Nós sa
bemos que um menor jogado nas mãos da poli
cia, em sistema de repressão, precocemente ele
será duplamente pervertido: pela violência que
a sociedade já faz contra ele; e pela violência do
sistema repressivo, mfelízmente, ainda atuante em
nosso País. (Palmas.)

E aqui, inclusive, caberia uma ressalva, aos dife
rentes tipos de violência do qual o nosso menor
é vitima. Ele é vitima da violência social, que não
permite que se desenvolva adequadamente; ele
é vítima da violência policial, da repressão; é vítima
do crime organizado, que já foi aludido aqui tam
bém; dos empresários do crime que empresariam
a prostituição de menores, empresariam drogas
e, empresariam roubo. E quem trabalha com me
nor sabe a grande dificuldade que é trabalhar
com um menino ou uma menina que foi captada
pelo crime organizado. Os meninos não são prio
ritariamente infratores, nem delinqüentes. Eles

são prioritariamente oprimidos. E uma das formas
mais víolentas de opressão que eles sofrem é
a manipulação pelo crime organizado, que tem
que ser efetivamente reprimido. Assim como a
violência contra o menor em todas as suas for
mas, inclusive, nesta do crime organizado Depois
faremos propostas em relação aos direitos dos
trabalhadores, e também à questão de que não
seja autorizado trabalho antes de 14 anos. Que
o menor tenha o direito trabalhista previdenciário
do adulto.

O assunto foi vasta e brilhantemente discutido
ontem, aqui, na Subcomissão, pela Secretaria do
Menor de São Paulo, que muito bem argumentou
sobre esse aspecto.

Quanto à saúde há necessidade de politicas
de saúde para a infância e para família. O Brasil
apresenta o maior índice de mortalidade infantil
da América Latina, e um dos maiores do mundo.
E grande parte dessas causas de mortalidade e
de morbidade infantil seria facilmente reversível
com algumas medidas. Achamos que a Consti
tuição deve garantir o princípio do direito à saúde,
e dos recursos para que os programas sejam exe
cutados.

Quanto à seguridade social, nós defendemos
que são garantidos Serviços Sociais para proteção
à matemidade, assistência aos pais adotivos, bem
como a todas as crianças, sendo ou não seus
genitores, contnbuíntes do sistema previdenciá
rio. Nós queremos uma previdência distributiva,
e o direito a ser assistido, é um direito de todo
cidadão, e deve ser garantido, nos parece, na
Constituição.

O direito à proteção especial ao qual já me
referi ou seja, os desiguais como tal têm que ser
tratados, para que possam vira ser iguais. Garantir
os direitos de todos. Nós sabemos muito bem
que a questão do abandono, muitas vezes é mal
equacionado neste País. Fala-se em 36 milhões
de abandonados. Não é verdade. A cifra exata
ninguém sabe qual é, pois não há um levanta
mento exato desse número, mas sabe-se que exis
te uma quantidade enorme de crianças vivendo
na extrema miséria, que não têm as suas necessí
dades satisfeitas. São abandonados socialmente:
não quer dizer que as farnílíasos deixem. No
sistema de atendimento nós sabemos que, os
que são efetivamente abandonados, deixados pe
las famílias, são muito poucos, são raros, assim
como os infratores são muito poucos, e são raros.

Agora, em nome de um pretenso abandono
da família, de uma pretensa infração cometida
pelo menor, monta-se um sistema repressivo. E
nós sabemos hoje - a Dr' Marina pode testemu
nhar muito bem - que o sistema de atendimento
criado na época da ditadura é fundamentalmente
repressivo, e que reverter essa tendência é muito
difícIl, implica justamente na consciência: de toda
a sociedade, e não só do Governo, Então.ia prote
ção especial que respeite o mais possível o direito
a ter uma família, o direito a ser atendido dentro
da própria comunidade, e o direito a ter um desen
volvimento igual, para todas as crianças, e que
segregue o mínimo possível. Que não façam do
carente necessariamente um abandonado ou não
o transforme em infrator por um atendimerlto ina
dequado, como se passa hoje em nossos dias.

Outro princípio é o da família, a família consti
tuída pelo casamento ou por uniões estáveis, ba
seada na igualdade do homem e da mulher, sob
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a proteção do Estado. Toda criança tem direito
a uma família, e ao uso do nome dos pais, do
pai e da mãe, e o Estado a protegerá para que
usufrua desse direito,de ter uma família e o nome
dos pais.

No capítulo da Educação nós afrrmamos o di
reito da educação pré-escolar, que já foiafirmado
ontem, e a educação gratuita e universal. Nas
disposições finais e transitórias fica ratificada a
Declaração Universal dos Direitosda Criança, ins
tituídoo Conselho da Criança,e a leidisporá sobre
a elaboração do Código da Criança e do Menor.
Essas são as nossas propostas sinteticamente
consideradas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Muito
obrigado. Vamos sugerir que os Srs. Constituintes
que têm perguntas a fazer ao Dr. Marcos Vilaça,
que o façam, para que S. S' então resuma a sua
resposta, porque ele acaba de nos dizer que o
seu tempo é improrrogável, nesta Subcomissão.
De forma que temos inscrita, a seguir, a Consti
tuinte Wilma Maia.

A SR' CONSTITUINTE WILMA MAIA -Inicial
mente eu gostaria de cumprimentar a todos os
Srs. Constituintes e expositores.

Concordo com o nosso amigo, o ilustre padre,
quando dizque o problema principalestá na cau
sa econômica. Então, nós temos que não só fazer
a lei, mas respeitar a lei. E hoje a própria Consti
tuição é desrespeitada em relação, por exemplo,
ao salário mínimo. De acordo com os cálculos
do DIEESE o salário mínimo de hoje é o menor
dos últimos 35 anos. Deveria ser de 7 mil e 900
para atender às necessidades de alimentação,
vestuário, educação, transporte etc.

Hojeo salário mínimo, aqui no Brasil,é consu
mido em 25% só com transporte, sem falar no
desemprego, que é um problema seriíssimo.

Além do problema em si, da situação econô
mica, nós temos o aspecto também da ação do
Governo,o paralelismo que existe hoje nas ações
do Governo. Então, a minha proposta e a minha
pergunta seriam no sentido da pré-escola e da
creche. Hoje nós temos a ação desenvolvida na
educação, com a pré-escola, na LBA, na própria
FUNABEM que dá apoio às creches, e também
na CEAC, que foi criada há pouco tempo. De
modo que existe um paralelismo muito grande
e a minha proposta seria no sentido de que a
parte da educação formal com a criança pudesse
ser desenvolvida toda, no sistema educacional,
no Ministério da Educação. E a parte de preven
ção fosse feita na LBA, desde a gravidez até a
criança de 3 anos, que não é assistida, pois é
exatamente nessa fase que ela precisa de muito
mais assistência, de assistência mais agressiva.
E a FUNABEM ficaria então com a parte de tera
pia, a parte terapêutica, vamos dizerassim, a parte
curativa, já que nós temos milhares de crianças
abandonadas hoje no País, precisando de assis
tência.

Gostaria também de parabenizar o Dr, Marcos
Vílaça, que está realizando um bonito trabalho
na LBA Mas, infelizmente, isto não acontece em
todos os Estados. Em nosso Estado, por exemplo,
temos problema; a LBA desenvolveu uma ação
bastante assistencialista,muito dirigidapelo políti
co-partidário, inclusive foi feita agora uma Audi
toria na LBA do Rio Grande do Norte, e foram
lá comprovados irregularidades, mas só foram

punidos os pequenos. Acredito que o problema
no Brasilé também de seriedade, pois precisamos
combater a corrupção neste País. Acho que é
a hora de se falar sobre este assunto, porque
a criança precisa de eficiência,precisa de respeito,
e precisa, acima de tudo, de que os recursos se
jam carreados para uma ação específica que traga
o bem-estar da famíliabrasileira.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o Constituinte Cássio Cunha Uma.

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Sr. Presidente, eu gostaria, inicialmente,de sa
ber qual o orçamento da LBA, qual a distribuição
desse orçamento, e retomar à denúncia feita pela
ConstituinteWilmaMaia,que me parece transcen
deu às fronteiras do Rio Grande do Norte, e che
gou à Paraíba? No período eleitoral a LBA foi
um verdadeiro bureau eleitoral, como nós cha
mamos no nosso Estado, onde, inclusive, a ex-pri
meira dama do Estado esteve para ser presa pela
Polícia Federal, porque estava na sede da LBA
distribuindo dinheiro em espécie, leite e fazendo,
através da programação da LBA, uma verdadeira
politicagem barata. Ela só não foi presa pela Polí
cia Federal, inclusivea denúncia foi feitapor mim,
pessoalmente, porque alguns dos seus assesso
res avisaram-na que a Polícia Federal estava se
aproximando do local e ela fugiu pelas portas
dos fundos da LBA

Essa denúncia que quero fazerque, infelizmen
te, parece que é assistido por todo o Nordeste,
onde a LBA é um instrumento de fazer politica
gem do assistencialismo, da exploração da mi
séria.

É esta a colocação que faço e quero receber
do Presidente da LBA a resposta convincente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Iberê Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA _
Sr. Presidente, inicialmente, queria fazer uma
constatação que muito, inclusive,nos alegra.

É de que depois, já na fase final da nossa Sub
comissão, estamos chegando à conclusão de que
as diversas entidades que aqui estiveram,inclusive
a maioria dos Constituintes,Membros desta Sub
comissão, estão chegando a um objetivo único,
a uma proposta quase que única, no que diz res
peito aos direitos e garantias individuais, no que
diz respeito ao direito dos trabalhadores, no que
dizrespeito à saúde, à educação, à família, enfim,
me parece, - isso acho muito bom - que esta
mos chegando quase a um consenso, ouvidas
todas essas entidades que já compareceram aqui.

Queria também, constatar que essa guerra só
será vencida na medida em que conseguirmos
resolverproblemas estruturais, econômicos, con
cordo inteiramente, mas sobretudo no instante
em que conseguirmos a participação e a organi
zação da comunidade.

Quero dizer que hoje tive aqui um misto de
alegria e de tristeza. Tive uma profunda alegria,
Sr. Presidente, quando vi crianças, meninos, che
gando até a esta Subcomissão, dando seu recado,
dando o seu depoimento, seguido de uma pro
funda tristeza ao constatar que aqueles depoi
mentos eram mais que depoimentos, eram uma
denúncia grave e que, realmente, deixou a todos
nós profundamente sensibilizados.

No que diz respeito à LBA, queria dizer que
concordo, inclusive a instituição já está come
çando a trabalhar, pelos dados que ouvimos aqui,
com a sociedade civil, com a comunidade, repas
sando recursos para a comunidade. Isso é muito
interessante.

Apenas queria sugerir até pela experiência que
já tive, também, na instituição que é necessário
haver um cuidado muito grande no que diz res
peito às pessoas que tomam conta do menor,
as monitoras. Ou nós cuidamos, ou a LBA ou
o Governo cuida de também treinar o pessoal,
do contrário jogaremos dinheiro fora. Porque o
dinheiro mesmo repassado às comunidades, se
não tiver monitoras, pessoas capazes e prepa
radas para lidar com as crianças, teremos o que
escutamos há poucos instantes, da Dr' Marina
dizendo aqui, lá,ser depósito de crianças, ao invés
de creches.

Queria perguntar objetivamente ao Dr. Vílaça,
relembrando apenas que esta Subcomissão, co
mo é da Família, do Menor e do Idoso, queria
pedir-lhe um depoimento ou uma sugestão dele,
no que diz respeito ao idoso. Afinal de contas,
a LBAtambém é responsável por esse segmento
da nossa sociedade.

Ao nosso Padre, queria sua opinião no que diz
respeito a lares substitutos. Porque viaqui na placa
de asfalto que foi entregue, se não me engano,
olhei muito rapidamente, a solicitação de casas
grandes, para que as crianças pudessem dormir,
e fiqueium pouco preocupado, porque me parece
que é a volta ao internato. Queria pedir, então,
a opinião do nosso Padre sobre o que ele acha
dos lares substitutos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- O Sr.
Constituinte Iberê Ferreira, combinamos que as
interpelações ao expositor seriam feita após os
debates.

O SR. CONSTITUINTE IBERI:: FERREIRA 
Sr. Presidente, V. Ex"vai me desculpar, mas esta
Constituição só se faz uma vez. Não vou admitir
que eu fiquesem fazeruma pergunta aqui porque
"A"ou "B" esteja com pressa. Quem estiver com
pressa que se retire, Sr. Presidente, mas eu não
posso nem vou deixar de fazer as minhas per
guntas

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
queremos que as faça e V.Ex"está com a palavra
para isso.Só que o Dr.Vilaçajátem outro compro
misso.

O SR. CONSTITUINTE IBERI:: FERREIRA 
Mais importante do que o compromisso do Dr.
Vilaça, posso assegurar, é o problema da criança
no Brasil. E tenho certeza que ele é um homem
sensível, um homem do Nordeste, e irá entender
que mais importante do que esse compromisso
que ele tem, que não sei onde é, sei que é impor
tante, como todos os compromissos de S. S' po
rém mais importante é o problema do menor,
da criança, que nós temos que discutirpara tentar
amenizar. Porque resolver não vamos. Não va
mos, mas pelo menos daremos a nossa contri
buição no sentido de melhorar a situação das
nossas crianças.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem, Sr. Constituinte, dada essa "bronca", V.Ex<
está com a palavra. Pode fazer a pergunta.
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o SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Vou fazer a pergunta à Dr' Marina e em seguida
farei uma ligeira pergunta à Dr' Carmem.

Da Dr' Marina queria ouvir o seu depoimento
ou alguma sugestão, no que dizrespeito à influên
cia dos meios de comunicação na educação das
nossas crianças.

Fala-se muito que a televisão está invadindo
as nossas casas com a violência, as revistas, os
periódicos são vendidos sem nenhum controle,
queria ouvir a opinião da SI"" e alguma sugestão
nesse sentido.

Para encerrar, queria perguntar apenas à DI""
Carmem - ela falou no final sobre Educação
e me parece que falou que os recursos da Educa
ção deveriam ser todos para as instituições públi
cas. Por curiosidade, a CENEC, como é que fica?
É um órgão, a Campanha Nacional de Escolas
das Comunidades que tem prestado oujá prestou
um grande serviço à Educação do País. Como
é que ficaria isso?

Sr. Presidente, peço desculpas a V.Ex" até pela
minha veemência, mas é porque este assunto
da criança acho que aprendi com V. Ex" - me
entusiasma a tal ponto, que não posso aceitar
determinadas colocações.

Peço desculpas a V. Ex" e à Mesa. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pode
ficar sabendo, nobre Constituinte, que gosto da
sua veemência e das suas "broncas", não é a
primeira vez que as levo. Lá no Espírito Santo
também as levei.

Com a palavra o Constituinte Roberto Augusto.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Diante do problema-tempo estou de acordo
com os Constituintes que estão colocando "a
pressa", inclusive de colegas Constituintes.

Sou o VIce-Presidente desta Subcomissão e
nunca faltei a uma só reunião. Se sou suplente
de outro, tenho que dar assistência aqui. Acho
que está tudo errado, em todos os aspectos.

Agora, sugeriria que todos os Constituintes fos
sem, como nós numa minoria à Vitória, do Espí
rito Santo, para receber essa inspiração que o
Constituinte Iberê Ferreira recebeu de lá, e nós
falamos que S. Ex" estenderia essa inspiração e
está comprovado isso.

Não vou falar agora, sobre a FUNABEM, gosta
ria de fazê-lo depois e falar com o Padre que
é o líder do Movimento Nacional de Meninos e
Meninas de Rua, mas deixarei espaço para que
o Dr. Marcus ViníciusVilaça responda àquilo que
foi levantado sobre a Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem, Sr. Constituinte, a seguir, com a palavra
a Constituinte Rita Camata. Após ainda teremos
o Constituinte Eraldo Tinoco, último inscrito.

ASRA.CONSTITUINTE RITA CAMATA - Gos
taria, aproveitando a oportunidade da presença
do Presidente da LBAe do depoimento de compa
nheiros aqui desta Subcomissão e de outras, de
dar a minha palavra, o meu aval, a uma posição
contrária as que ouvi até agora aqui, do desem
penho, do trabalho realizado, na presidência que
hoje o Sr. exerce, da LBA, da importância dessa
ampliação que está sendo feita no programa de
bolsa de trabalho, junto ao idoso, junto aos meno
res, através do atendimento, a distribuição de leite.

E gostaria de dizer que a LBA, no Espírito Santo,
tem sido um modelo, um exemplo de trabalho
junto a essas camadas que mais precisam.

Trabalhei durante 3 anos e meio ligada a essa
área social, e pude, de perto, assistir e acompa
nhar esse trabalho. Com certeza, hoje, também,
com a presença do Superintendente do Espírito
Santo, Dr. João Sossaí que aqui está, faço um
depoimento público, realmente agradecendo ao
trabalho e ao desempenho do nosso Presidente
e da política que ele desenvolve frente à LBA

Só gostaria de deixar aqui registrado o nosso
agradecimento, em nome, também, do povo do
Espírito Santo, pelo apoio recebido pela LBA, e
na certeza de que teremos, ainda, muitas e gran
des reivindicações a fazer. Mas temos certeza de
que, com pessoas como V. Ex" presidindo esse
órgão, continuaremos contando com esse apoio,
que é o apoio que o povo do Espírito Santo preci
sa, é o apoio que todos os brasileiros necessitam.

Muitoobnqada pela oportunidade, Sr. Presiden
te, e que V.Ex" continue nesse trabalho com tanta
dignidade, com tanta altivez.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o Constituinte Eraldo Tinoco, Relator.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Rapida
mente, quero dizer que tenho certeza absoluta
de que os acontecimentos registrados em relação
ao Rio Grande do Norte e à Paraíba, seguramente,
não foram do conhecimento da presidência da
LBA, porque dou o meu testemunho de que na
Bahia a LBA procurou agir com o máximo de
equilíbrio, prestigiando todos os projetos que real
mente atendessem à finalidade daquele órgão.

Acredito que nenhum político, com ou sem
mandato, possa dizer que a atuação da LBA, na
Bahia, beneficiou a esse ou aquele partido, a esse
ou aquele candidato. Então, por uma questão de
justiça, quero fazer esse registro, na certeza de
que ajudará a elucidar o problema.

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Uma questão de ordem. Quando cheguei aqui,
o Dr. Marcos Vilaça já tinha feito seu pronuncia
mento. Então, diante do que foi colocado, dos
Estados do Nordeste, queria - como Constituinte
de Partido diferente do Relator, o Constituinte
Eraldo Tinoco - dizer que a Bahia vê com muita
alegria o trabalho que a LBAfazna periferia,princi
palmente o trabalho que faz de ensino informal
para o pessoal de baixa renda.

E com os cursos que faz de datilografia, de
costura, e outros ensina àquele pessoal que não
tem qualificação profissional, para que possa co
meçar a ganhar a vida, com os cursos que a
LBAadministra.

Na Bahia, felizmente, temos um trabalho muito
bonito da LBA, o que quero agradecer aqui de
público. Só gostaria que os recursos para a Bahia
fossem aumentados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - As Es
crituras sagradas recomendam que só valham
o testemunho de dois.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Presidente, e dizem que na Bahia se é unani
memente divergente, e estamos vendo que não
é bem assim.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
vou entrar nessa briga baiana, porque já temos
muitas no Espírito Santo.

O SRA.CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Que
ro perguntar a V.S' se tem dado resultado a distri
buição de leite aos menores carentes, nas popula
ções de periferia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr. Marcos Vilaça.

O SR. MARCOS VILAÇA - Sr. Presidente, Srs.
constituintes, meus distintos companheiros da
Mesa, agradeço vivamente as observações feitas
ao desempenho da LBA, pelo que apareça de
positivo e de negativo, porque, na verdade, essa
é a dialética que constrói. E aquilo que buscamos
é uma pluralidade convergente, que nos dê o ru
mo mais seguro, o vetor principal, mais tranqüilo,
para o desempenho da instituição.

Portanto, incorporo, muito agradecido, todas
as observações feitas pelo ilustres constituintes
ao trabalho da LBA.

Gostaria de registrar que a instituição no todo
tem hoje, em cursos profissionalizantes que foram
aqui anotados pela ilustre Constituinte, 1 milhão
e meio de pessoas. Nenhuma instituição brasileira
tem um conjunto de alunos nesse volume. E os
cursos, hoje, ao contrário do que era no passado,
não são cursos que cheguem às comunidades
empacotados e impostos. Eles são solicitados na
quilo que é a manifestação e o querer da comuni
dade. Já se foi o tempo, dentro da LBA, seja para
o servidor e seja em administrações passadas,
em que se impunham as coisas à comunidade
ou, internamente, aos seus servidores. Não é mais
assim.

ALBA, hoje, tem 8 milconvênios no País h-tteiro,
porque acolhe a descentralização, o trabalho é
melhor executado por aqueles que estão no corpo
a corpo das questões sociais e das áreas carentes.

ALBAconcedeu 2.100% de aumento no repas
se por pessoas, nos seus diversos convênios, seja
no setor de creche, seja no campo das pessoas
portadoras de deficiências, seja no programa do
idoso.

A LBA, este ano, irá implantar 30 mil microem
presas sociais, para que os cursos profissiona
lizantes tenham sua seqüência lógica, para que
a terapia ocupacional com idosos e pessoas por
tadoras de deficiências tenha sua seqüência lógi
ca, porque não adianta dar um curso profissio
nalizante e estigmatizar a pessoa com um diplomi
nha, sem ter as condições de promover o ingresso
e a melhoria no seu orçamento familiar.

A LBAdeu de refeições, no Governo José Sar
ney, o equivalente a 1 bilhão e 421 milhões em
alimentos. Em quatro meses deste ano demos
o equivalente a 10 anos de alimentação que o
SESI dá aos seus trabalhadores.

Os dois anos da atual administração da LBA
deram, em alimentação, ao povo pobre, carente,
brasileiro, mais do que foi dado nos últimos seis
anos anteriores ao Governo José Samey.

Quero, ainda, dizer a V.Ex'" que esses números
parecem muito grandes, e são, na verdade, gigan
tescamente grandes, mas ainda muito pequenos
diante das pungentes latitudes das questões so
ciais com as quais lidamos.

Nos casos concretos das perguntas com que
fui honrado pelos Srs. Constituintes, informo que
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concordo com as observações de que há muito
paralelismo e a LBA tem, sistematicamente, se
oposto a essas formas de paralelismo. Tanto que,
no que nos toca e no âmbito da nossa compe
tência, temos estabelecido enlaces e parcerias
com níveis de Governo diferentes ou no mesmo
nível de Governo, para evitar sobretudo gastos
administrativos.

Porque o que chega ao povo, de certa forma,
toleramos que chegue duplicado, porque são tão
altos os níveis de deficiência, que até nos daría
mos a essa permissão administrativa. Mas aquilo
que é gasto burocraticamente, não.

Por quê? Porque encontrei na LBA, ao chegar,
o edifício sede, a direção nacional gastando 15%
do orçamento da instituição, mais do que se gas
tava no Estado de Minas Gerais, que era o que
tinha, então, a maior dotação - 11%. Gastava-se
mais na sede do que no maior Estado atendido
pela LBAno Pais, que gastava apenas 11%. Hoje,
reduzimos esse custo para 2% do orçamento da
LBA. Por quê? Porque descentralizamos, porque
desburocratizamos. Eliminamos 140 chefias no
edifício da sede - era o chamado excesso inútil
- as suntuosas inutilidades. E esse recurso repas
samos para esses 2.100% de aumento do per
capita.

As questões levantadas a respeito de irregula
ridades existentes ou que existam nas superinten
dências do Rio Grande do Norte e da Paraíba
- informo que há auditorias nos dois Estados,
cujo trabalho não foi, ainda, encerrado, mas está
em vias de o ser. Tão logo haja a conclusão disso
daremos o tratamento que a legislação indicar
para essas situações.

O Constituinte Cássio Cunha Uma, que coloca
a serviço da Constituinte, a sua juventude, o seu
talento, deve estar agora mais tranqüilo, porque
a Superintendência da Paraíba estã entregue a
correligionários seus que, certamente, não irão
repetir aquilo que correligionários de outros prati
caram. E que, de certo modo, esse tipo de ocor
rência fortalece em nós a consciência de que te
mos que buscar, como estou buscando, junto
ao BIRD, recursos para treinamento profissiona
lizante, para que haja treinamento de recursos
humanos, para que haja, cada vez mais, da parte
dos servidores da LBA, suporte técnico a fornecer
aos superintendentes que venham do setor da
classe política, para que tenham maior segurança
nas suas administrações.

Em relação ao programa do leite, digo que
só acredito em política SOCIal quando ela contem
pla o desenvolvimento e não é apenas uma polí
tica social compensatória. Então,. dar leite sim
plesmente por dar leite, não. Agora, quando o
leite vem, como é o caso da LBA, embutido em
um programa de complementação alimentar,
quando vem embutido num programa de ações
básicas de saúde, de ação social, de assistência
social, de apoio ao individuo, ao cidadão, à família
e à comumdade - porque a comunidade é inteira
no seu mosaico de singularidades - então, aí,
eu creio.

Peço muitas desculpas aos Srs. Constituintes,
se quebrei a rotina da Subcomissão, mas vou
continuar a trabalhar em relação ao menor. Há
delegações de entidades que estão me aguar
dando desde cedo na LBA, instituições muito po
bres também, como todo o temário desta reunião.
O trabalho que vou desenvolver ao sair daqui é

assemelhado a este, embora este seja reconhe
cido pela Nação como o mais qualificado. Em
atenção a essa competência, a esse esforço e
a essa relevância do trabalho dos Srs. Consti
tuintes, cheguei aqui na hora que supunha fosse
a que me tocasse, que era mais cedo, e, portanto,
poderia ficar na convivência agradável e com for
ça didática que tem da presença de V.f:x'6

Em matéria de orçamento, devo dizer ao Cons
tituinte Cássio Cunha Uma que encontramos a
LBAcom um orçamento de 400 milhões de cru
zados. Neste ano, vamos pelo menos partir de
um piso de 20 bilhões de cruzados. A LBA não
admitiu um servidor além dos que já tinha; seu
quadro de servidores é o mesmo. Gostosamente
pode dizer que anda cada vez mais a pé, porque
vendeu quase todos os seus veículos, sobretudo
os veículos que não eram de serviço.

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de registrar aqui
o agrado especial e o conforto afetivo que me
traz a presença do meu confrade, Constituinte
Nelson Carneiro, aqui também conosco.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
(InaudíveL Fora do microfone.)

O SR. MARCOS V1LAÇA - Ê um mecanismo
de legítima defesa, já começa a ficar semipro
vecto, Constituinte Iberê Ferreira. Estou com re
ceio de tratar do assunto do idoso. De Gaulle
dizia que a velhice é um naufrágio e para se evitar
esse naufrágio, penso que o importante é um
esforço no sentido da desmarginalização do ido
so. A LBA está agora com um programa novo
que gostaria de, numa outra oportunidade, expor
a V. Ex", que são os Centros de Convivência do
Idoso, onde não o deixamos isolado, procurando,
de toda forma, integrá-lo na sociedade. Quando
o idoso se sente marginalizado, isso apressa o
seu fim ou incrementa a sua aparente inu!:IIidade.
No apergaminhado do idoso devemos buscar a
lição que está em Camões, a lição camoniana,
buscando o seu saber de experiência feita.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Consti
tuinte VmgtRosado, gostaria que o senhor fizesse
ainda uma exposição.

O SR. CONSTITUINTEVlNGTROSADO - Sr.
Presidente, desejo tomar um minuto só dos pre
sentes. Como norte-rio-grandense, sinto-me na
obrigação de registrar a proficiência do atual diri
gente da LBAque hoje está aqui. Se falhas houve
no passado ou se elas se repetem no presente,
tenho que este não seria o foro próprio para serem
discutidas coisas tanto do varejo, tão inúteis.

Quero registrar aqui a proficiência do atual diri
gente da LBA. Se lá está implantada uma audito
ria, pode ficar certo o Presidente Marcos Vílaça
de que o atual superintendente da LBA no Rio
Grande do Norte irá sair não endeusado, mas
eloqiado pela sua capacidade e peja sua dedi
cação.

O SR. MARCOSV1LAÇA - O Constituinte Cás
sio Cunha Lima, como jovem, está vigilante na
sua memória. A rubrica maior é para os progra
mas da criança, os programas de creche. O que
há, Constituinte, são interfaces dentro das diversas
rubricas da LBA que, às vezes, são difíceis de
se distinguir. O programa do menor se rebate
com a atenção à mãe gestante ou nutriz. Vou
mandar para V. Ex', assim como para os demais
membros desta subcomissão, um mapa amplo

do orçamento, que poderá ser, então, melhor veri
ficado.

Para a sua alma nordestina, como também é
a minha, com este discreto sotaque de pernam
bucano que tenho, devo dizer-lhe que 50% dos
nossos recursos estão sendo aplicados na nossa
reqtâo. (Palmas.)

Peço desculpas, e o Constituinte Iberê Ferreira
pode ficar tranqüilo, conheço a magnitude da
Constituição, mas vou desdobrar esse trabalho
lá no meu barraco.

A SR' CONSTITUINTE WILMA M!'JA - Gos
taria de dizer ao Sr. Presidente que esta denúncia
que fIZ foi no sentido de ajudar a sua adminis
tração. Ela existe, foi denunciada não por mim,
inicialmente, mas pelos próprios funcionários da
LBA. Inclusive, muitos foram demitidos, por conta
de irregulandades. Vou ficar vigilante, porque
acredito que seja uma forma de contribuir para
que tenhamos realmente austeridade neste País.
Se a Nova República prega a austeridade, este
seria o momento de debates, na hora em que
temos a presença do Presidente da LBA.Tenho
certeza de que S. Sa. tem espíri'o democrático
e aceita, até porque seria uma forma de contribuir.
Estou disposta, aqui no Congresso, na Câmara
e na Constituinte, a contribuir com a LBA, para
que ela atinja realmente os seus objetivos, que.
é atender à clientela mais sofrida. Infelizmente,
isso não acontece no meu Estado, porque precisa
ter o bilhete de um deputado para ser atendido.

O SR. MARCOS V1LAÇA - Compreendo a na
tureza das colocações da ilustre Constituinte Wil
ma Maia. Encontrei sempre na instituição as im
pressões digitais do seu amor por ela; recolho
muito agradecido a contribuição de S. Ex', embo
ra deva dizer que, em matéria de lisura e austeri
dade no trato da coisa pública, graças a Deus
aprendi em casa a não precisar de nenhuma outra
lição adicional.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Solicito
ao Constituinte Eraldo Tinoco que acompanhe
o Presidente Marcos Vilaça. (Palmas.)

O SR. MARCOS V1LAÇA - Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vamos
ouvir agora os Srs. Constituintes em relação ao
Presidente da Funabern, e ao Padre Bruno. A
Constituinte Eunice Michiles solicitou a palavra.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHILES 
TIvemos a oportunidade de ouvir, de um lado,
as ações do Estado: Funabem e LBA. Do outro
a presença física dos meninos de rua, estes a
quem nos referimos tantas vezes, através de dis
cursos de palanques, da tribuna, mas que conhe
cemos tão pouco de perto.

Quero parabenizar o Padre ligado a esse Movi
mento dos Menidos de Rua, porque entendo que
religião que não sai do púlpito não representa
nada. Quero externar aqui a minha satisfação e
os meus cumprimentos por esse trabalho que
considero de fundamental importância.

Sr. Presidente, entre um lado e outro, estamos
nós, pobres Constituintes, com a grave responsa
bilidade de fazer alguma coisa. O que vamos fa
zer? Isso nos angustia. Tenho percebido em todos
os nossos colegas uma angústia extemada. Como
vamos, em poucas linhas, em dois parágrafos,
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trazer a solução para tão grave problema? Perce
bo, também, que começamos a nos angustiar
pelo não-cumprimento. Mesmo que conseguís
semos colocar isso em poucas palavras, em pou
cos parágrafos, será que irá ser cumprido? Outro
dia ouvia o meu querido amigo menor, não menor
abandonado, mas o menor aqui da Constituinte,
Constituinte Cássio Cunha Lima, dizer que não
irá adiantar nada, porque a Constituição que está
aí hoje não é cumprida.

Não nos compete pensar se a Constituição que
iremos elaborar será cumprida ou não. Nosso
trabalho, neste momento, é tentar escrever uma
Constituição que seja digna deste momento.

Concordo com o Padre, quando ele diz que
o importante na verdade, é um sistema educa
cional que possa absorver o tempo integral da
criança, que possa realmente formar um cidadão
e que educação, hoje, não tem nada a ver com
a vida da criança. A educação está completamen
te divorciada daquilo que o menor, o estudante,
o cidadão precisam de fato.

Isso me faz lembrar as palavras do saudoso
Senador Aderbal Jurema, o qual dizia que o sím
bolo da educação brasileira poderia ser o papa
gaio: decorativo, falador e nada mais. Lamento
que não tenhamos ainda acordado para o fato
de que tudo parte daí. Sem dúvida alguma, temos
que investir maciçamente na educação, se quiser
mos resolver o problema de modo estrutural, e
não apenas conjuntural.

Ao finalizar, queria apenas fazer uma consulta
à Dr" Marina, a respeito do que ocorre dentro
da Funabem. Eu lhe perguntaria: não traz efeitos
negativos a convivência de menores que, segundo
fomos informados, em mais de 90% não são de
linquentes, mas apenas menores pobres, órfãos,
menores, que os pais não podem sustentar, com
os que são delinquentes? Isso não contamina?
Vamos usar esta expressão?

Mais uma consulta: o que a senhora acha dos
lares substitutos, das aldeias SOS? Ouvimos, on
tem, um ex-aluno da Funabem que condena o
sistema. Aliás,parece que já é consenso hoje que
o internato é perigoso, quer dizer, não é mais
aceitável. Por que não estimular programas de
lares substitutos, de aldeias SOS ou de outro tipo
de tentativa de resolver o problema? Ouvi, numa
Comissão sobre violência, do então Ministro Jair
Soares, que cada menor interno custa ao País
de 6 a 7 salários mínimos - não sei se isso

confere. Isso é muito alto pelos resultados que
oferece a permanência do menor numa institui
ção como a Funabem. Gostaria de ouvira senhora
a respeito disso.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
da resposta, se V. Ex'me permite, estão presentes,
acompanhadas da Constituinte Benedita da Silva,
do Rio de Janeiro, as trabalhadoras domésticas,
a Associação das Empregadas Domésticas, aqui
representada por um grande número de trabalha
doras desse setor. (Palmas.)

Nós as recebemos com muita alegria e com
muito reconhecimento pelo extraordinário signifi
cado que seu trabalho representa para todos nós.
Muito obrigado pela presença, muito obrigado,
Constituinte Benedita da Silva.

Elas querem entregar também um documento.
Abrimos espaço, por um pouco, a fim de receber
mos seu documento. (Pausa.)

A Constituinte Benedita da Silva está pedindo
a palavra por um minuto, para fazer referência
a esse documento.

A SRA. CONSTITUINTEBENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr" Consti
tuintes:

Reconhecemos que as empregadas domésti
cas têm sido, ao longo da sua trajetória, conside
radas parte das famílias, com toda uma situação
regularizada, uma situação financeira interessan
te. No entanto, elas não têm conseguido até agora
que se lhes garantam seus direitos, pelo menos
a nível dos sentimentos, como parte da família
que são.

Nesse sentido, elas estão hoje aqui para sensi
bilizar esta Subcomissão, no que diz respeito à
família, porque são elas consideradas parte da
família, são elas as que têm o maior número de
problemas. Seus filhos são exatamente as crian
ças de que hoje esta Subcomissão trata; a situa
ção de suas famílias é exatamente o que hoje
esta Subcomissão trata.

Elas estão entregando esse documento, para
sensibilizar os Srs. Constituintes e fazer valer os
seus direitos na nova Carta.

Muito obrigada pela atenção desta Subcorms
são. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUiar)- Muito
obrigado.

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, V. Ex' me permite? QuerIa avisar
às companheiras que são trabalhadoras domés
ticas que dei entrada, na Subcomissão do Traba
lhador, de uma legislação em que as empregadas
domésticas passam a gozar de todos os direitos
e deveres dos demais trabalhadores, nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho sendo, as
sim, reconhecidas como categoria profíssional,
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra a Dr' Marina Bandeira.

A SR' MARINA BANDEIRA - Gostaria de reto
mar a questão levantada pela Sr' Constituinte, re
presentante do Rio Grande do Norte, sobre super
posição de atividades. Entendo que aí foi tocado
um ponto chave. O que posso dizer de positivo
é que, na atual administração do MinistroRaphael
de Almeida Magalhães, está se desenvolvendo um
esforço enorme para corrigir essa distorção.
Exemplo: foi definido que a Funabem se ocupa
de crianças de 7 a 18 anos. Até agora a Funabem
vinha financiando creches. Para evttar solução de
continuidade nesse atendimento, durante o ano
de 1987, a Funabem continuará a atender as cre
ches, que seriam prejudicadas, caso interrompês
semos de repente. Mas já não estamos aceitando
projetos novos quanto a creches.

Outra questão: fOI melhor definida a tarefa da
Funabem. Aqui foi mencionado, várias vezes, o
número de 36 milhões de crianças em dificul
dades. Sabemos que esse estudo, essa projeção
do IBGE não é um recenseamento - refere-se
a famílias que recebem dois ou menos salários
mínimos, pressupondo-se que vivem em dificul
dades. Mas uma entidade, evidentemente, nem
somada a vánas outras - a Funabem e a LBA
por exemplo - poderia atender a um universo
como esse. Depois de todo um esforço foram
reformuladas as prioridades da Funabem para

este ano e até 1989, para que ela pnonze o que
se convencionou chamar jovens e crianças em
situação de alto nsco pessoal e social. É um termo
sociológico relativamente novo que corresponde,
pelas nossas estimativas, acerca de 7 milhões e
que inclui crianças realmente em dificuldades.

O volume de crianças prostituídas - não me
refiro só a meninas - é enorme. Temos que
nos organizar cada vez melhor, para dar um aten
dimento a esse quadro. Crianças que participam
de grupos de assaltantes e de tráfico de drogas
são vítimas de tudo isso: temos que dar prioridade
a elas. As crianças exploradas no mundo do traba
lho; crianças que fazem da rua o seu meio de
trabalho e seu lar, sua residência temos que dar
lhe atenção especial. Entre essas, também os in
fratores, procurando distinguir os que cometeram
infração grave dos que cometeram infração não
tão grave.

Nesse capítulo sobre infração, gostaria de reto
mar a pergunta que foi feita pela representante
do Amazonas, quanto à questão da criminalidade
das crianças e o problema real que é a mistura,
dentro de casas de triagem, de crianças que lá
foram porque são perambulantes ou por uma
infração pequena, digamos, o roubo de um pé
de alface, com as que cometeram assassinato.

O que acontece foi algo que verifiquei há pouco
tempo, por intermédio, por exemplo, de um de
fensor público, que agora tenho na Funabem,
Dr Wa)ter. Ele vai compreender a importância
disso. E um defensor público, que é o Presidente
da Funabem, para defender as crianças contra
a ínstmnção, contra mim se for necessário. Preci
samos sair das rotinas. Uma das constatações
da origem desse problema de que a Funabem
é acusada, via de regra, as crianças são entregues
pelos juízes à Funabem sem dizer qual é o artigo,
e é difícil para o funcionário distinguir quem é
quem. O custo de cada criança nesses internatos
é altíssimo, e creio que já há um consenso de
que o resultado é bastante negativo. A proposta
é que, na Funabem, dentro de um prazo relativa
mente curto - espero que até o final do ano
ou ano que vem, pois é muito difícil demonstrar
em curto prazo, a Funabem que se ocupa cada
vez mais e de forma especializada, com esse tipo
de situação extrema a que me referi. Graças a
todo o acordo e à boa relação que existe entre
a Funabem e a LBA, as crianças das creches
passariam para a LBA; as crianças carentes, sem
maiores implicações, e espero que no decorrer
deste ano já se desenvolva tal procedimento e
passariam também para a LBA.

Há também a necessidade de que todos nós
também vivamos de algum tipo de educação al
ternativa, ou educação informal. Mas, não vamos
aqui discutir semântica, mas está também de
monstrado - não trago nada novo - que temos
um tipo de escola que atende a uma faixa da
população, mas é indispensável um outro tipo
de escola em que se dê chance, às crianças que
quiserem, de obter mformações e hábitos para
poderem participar de outro tipo de escola. Essa
é outra prioridade nossa. Foi feita uma referência
à questão de recursos à Funabern, Em 1986,
contou com 640 milhões, o que é ,3 do orçamento
da Previdência. Quero chamar a atenção para um
dado grave e delicadíssimo, no que se refere a
recursos e que a mim, como cariosa, revolta. Se
revolta a mim, dou toda razão aos demais. A meta-
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de dos recursos da Funabem permanece no Esta
do do Rio de Janeiro, justamente para o atendi
mento direto a que me referi e para o qual estamos
trabalhando para encontrar novos caminhos. Daí
a razão, entre outras, de estarmos procurando
soluções alternativas de pontos de apoio, centros
de recursos integrados, de apoio ao menor para
diminuir tudo isso, e passando a responsabilidade,
não necessariamente à despesa, para o nível mu
nicipal. O objetivo é descentralizar essa máquina.
Um problema que o Constrtuinte Dr, Nelson
Aguiar viveu de perto, porque foi Presidente da
Funabem, meu antecessor, relaciona-se ao nú
mero de funcionários lá. Imaginem que, Funabem
conta com dois mil e setecentos funcionários em
números redondos, e dois mil e trezentos, tam
bém, em números redondos, que estão no Rio
de Janeiro e, num apêndice, há três escolas em
Minas Gerais. Enquanto isso, evidentemente, há
carência brutal de pessoal em outras áreas do
Brasil. Esse é o nosso desafio. Não protesto, acei
to, a luta é para corrigir tal situação, mas tem
que ser um pouco lenta. Se por um lado - e
compreendo perfeitamente - o Presidente da Re
pública não autoriza a contratação de novos servi
dores e não contratei um servidor além dos que
lá estavam, pois estamos trabalhando para encon
trar soluções que permitam diminuir o quadro
de funcionários no Rio de Janeiro, sem provocar
demissões em massa, gerando assim um proble
ma social. Para o redimensionamento da Funa
bem, estamos contando com uma consultoria ex
terna, no caso a Funcep, porque é evidente que
a instituição necessita de uma senhora reformu
lação e igual reorganização. A maioria dos funcio
nários já compreende a situação e a assume. Na
semana passada, tivemos aqui em Brasília uma
reunião com representantes e técnicos da Funa
bem de todo o Brasil que também compreendem
e assumem o problema. Estamos juntos partici
pando do esforço de modernizar e reformular
uma máquina antiga e que tem que ser trazida
para os dias de hoje. Acredito - se estiver equivo
cada me corrijam - que temos que fazer isso
com sabedoria para não gerarmos novos proble
mas. Trata-se de diminuir ao máximo o número
de crianças internas, de redimensionar todo o tra
balho o que, aliás, estamos fazendo com bastante
esforço, não só o meu pessoal, mas toda uma
equipe. Foi levantada uma questão muito impor
tante que versa sobre meios de comunicação so
cial. Houve migrações internas em escala quase
de guerra branca no Brasil, nos últimos vinte anos.
Algumas cidades incharam de maneira insupor
tável, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Recife e Belo Horizonte. As crianças che
gam desenraizadas com suas famílias, interrom
pido aquele tecido social de interajuda. Nesse
contexto, é claro que a projeção de um tipo de
sociedade e de mentalidade completamente dife
rente - como a que aparece na emissora de
televisão - talvez não seja intenção das direções
das emissoras de televisão mas tal como reper
cute - uma sociedade de violência e gravíssima,
é um estimulo à sociedade de consumo. No en
tanto aquele número grande de garotos, e digo
garotos porque também é um fenômeno histórico
que esperamos corrigir. Os meninos estão na Fu
nabem. É toda uma deformação. A partir dessas
informações, temos de trabalhar. Os meninos,
muitas vezes quando são apanhados pela polícia

por qualquer circusntância, estão com roupas últi
mo tipo, essa que é divulgada como status pela
televisão. Trata-se de um problema delicado e
acredito que outra comissão possa aprofundá-lo,
problema esse que tem repercussões na área na
qual estamos trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Apesar
da vigilância implacável do Constituinte Iberê Fer
reira, que coloca a supremacia da importância
dos debates sobre a premência do tempo, temos
outros Srs. Constituintes que gostarão de fazer
perguntas aos nossos expositores. Por ordem de
solicitação está o Constituinte Antônio de Jesus,
do PMDB de Goiás.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- SI'" Presidente da LBA, acompanhamos com
bastante atenção sua exposição. Chamou-me a
atenção quando V.S' deu a tônica de que deve
mos sair das rotinas dos custos altíssimos dos
internatos. Estava fazendo uma observação, uma
reflexão e até uma retrospecção sobre o menor
carente, o infrator dentro do nosso Brasil. Será
que não estaremos incorrendo numa rotina de
quando as verbas são repassadas da Funabem
para as Febens de cada Estado, ao alcançar aque
la Febem, lá, encontramos inicialmente um corpo
elitizante, vale dizer assim, dentro do aspecto do
ensino e das diretorias administrativas - diretor
técnico, administrativo - que nascerem com
uma formalidade muito grande dentro da área
administrativa. E quando chegam na atividade pú
blica, acredito que muitas verbas são absorvidas
pelos maiores que estão representando a cate
goria do menor. Será que não seria oportuno,
numa hora como essa, sondarmos as entidades
filantrópicas que prestam serviços de grande rele
vância dentro da área do menor? Conheço no
meu Estado pequenas instituições com muitos
recursos, prestando um trabalho excelente, onde
mora ali apenas uma família, cuidando de cin
qüenta a sessenta menores. Não seria o momento
de refletir para termos uma tomada de posição
e ver quem de fato e de direito está trabalhando
também na área do menor e criarmos novas alter
nativas? Ou, quem sabe, até interiorizar a reedu
cação dos menores a nível rural, para que ele
pudesse ser melhor instruído? Essas são algumas
observações que gostaria que V.Ex"considerasse.

A SRA. MARINA BANDEIRA - Suas observa
ções foram extremamente oportunas e as agra
deço, porque me dão oportunidade de prestar
mais alguns esclarecimentos. Insisto em dizer que
a máquina burocrática da Funabem é lenta. Esta
mos fazendo esforço sobre-humano para agilizar
a análise e liberação dos recursos, e estamos con
seguindo. Mas encontramos entraves na área es
tadual. Onze Estados da Federação têm agora
um caixa único. Vejam a frustração, após um es
forço extraordinário para conseguir a liberação
do recurso dentro da máquina nacional - estou
usando essa expressão aqui e a uso lá, porque
temos que superar isso, pois não é novidade para
ninguém. Mas, no momento em que se consegue
a liberação da verba e há o caixa único, a culpa
é da Funabem. O problema do caixa único deve
ser visto. A proposta que fazemos é que o dinheiro
seja repassado para uma conta específica no Ban
co do Brasil, para que a Funabem possa ser res
ponsabilizada quando houver atraso. O impor-

tante é que a criança chegue lá. Recentemente,
no Natal, depois de um grande esforço, as verbas
saíram da Funabem e chegaram à Paraiba. Come
çamos a receber recados, com dor no coração,
de que as verbas não estavam chegando às crian
ças. Era uma questão de burocracia existente na
área estadual. Temos visto que se trabalharmos
a questão da desinternação sem violência, sem
tentar soluções para amanhã, mas para depois
de amanhã, alguns resultados são alcançados.
No caso de Pernambuco, pelos dados que me
chegam, foi possível diminuir bastante o número
de crianças internas, com soluções como as se
guintes: uma cnança estava internada por ser ca
rente. Onde estava a família? Qual era o proble
ma? Com recursos bastante pequenos, foi possí
vel construir mais um puxado no mocambo, mais
uma pequena ajuda, e a criança está com sua ~
família.

Outra questão fundamental levantada por/V. I

S' refere-se à iniciativa de particulares. E aí dou
o seguinte dado: Rio de Janeiro, porque é bh.Ital, ~
e assumo como carioca, a FUNABEM tem sob
sua guarda, em números redondos, três mil crian
ças, meninos em sua maioria. É verdade que al
guns com deficiências físicas ou mentais, cujo
custo naturalmente é alto, mas é uma minoria.
A FEEM, que cuida mais das meninas, tem sob
sua guarda direta, em números redondos, cerca
de quatro mil crianças. Recursos públicos e parti
culares, diferentes organizações, seja da Igreja Ca
tólica, Espíritas, do Rotary, seja do que for, ses
senta mil. Acho que fica bem claro que o papel
dos órgãos públicos federais e estaduais é dar
assessoria. A Funabem, no Estado do Rio de Ja
neiro - e lembro -, com as três escolas em
Minas Gerais, tem sob sua guarda três rml crian
ças, principalmente meninos. A FEEM, no Estado
do Rio de Janeiro, tem sob sua guarda, principal
mente meninas, quatro mil, em números redon
dos. As organizações particulares de diversos ti
pos têm sessenta mil.

Acho que seria até doloroso ter que entrar num
detalhe evidente. É altíssimo o custo de uma
criança que está sob a guarda da Funabem ou
da FEEM. No momento, a FEEM vive uma crise
dolorosíssima, porque houve mudança de políti
ca. O fato é que a FEEM está em situação bastante
difícil e está sendo ajudada pela Funabem. O es
forço da FUNABEM é no sentido de modernizar
seu tipo de atendimento, procurando apoiar ini
ciativas particulares, liberdade assistida e outras
mais, para passar para a FEEM algo mais organi
zado do que a situação quase caótica do mo
mento, mas que está-se conduzindo para solu
ções.

Mais uma vez agradeço as questões levantadas
pelo ilustre Constituinte Antônio de Jesus, que
me permitiram dar esse tipo de informação, que
demonstra a gravidade e a nossa preocupação
em tomo da questão. Se houve dificuldades para
se comurucar comigo, peço desculpas. Mas che
go às oito e meia da manhã ao meu trabalho
e saio às dez horas da noite, regularmente, tentan
do agilizar uma máquina realmente difícil. O
Constituinte Nelson Aguiar a conhece bem e sabe
do que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
do Constituinte Flavio Palmier da Veiga, temos
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inscrito o Constituinte Roberto Augusto, a quem
concedo a palavra.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Na primeira oportunidade, só deixei o espaço
para o Dr. Marcos Vilaça que, brilhantemente, ex
pôs a situação do Nordeste. É um exemplo tam
bém para os outros órgãos; e quando há proble
mas, estes devem ser resolvidos ativamente, co
mo foi colocado pela representante da LBA. Que
ro fazer duas perguntas. Uma, à Dra. Marina Ban
deira; a outra, ao Padre Bruno Seck, feita pelo
nobre Constituinte Antonio Salim Curiati.

Como funciona o processo de atendimento e
recuperação do menor de rua? Desde o nosso
primeiro trabalho, em 21 de abril, quando incia
mos com a natureza da sociedade conjugal, pla
nejamento familiar, até hoje - e amanhã os te
mas serão sistemas de adoção, no dia 8 proteção
ao idoso -, estamos sempre esbarrando na crian
ça. A família é a criança e o idoso. Hoje falou-se
muito no idoso, mas é tema que vamos tratar
com mais profundidade no dia 8.

Mas, a indagação que faço à Dra. Marina Ban
deira é a seguinte: Estivemos em Vitória, do Espí
rito Santo e lá ouvimos um testemunho, muito
valioso. Sou a favor de testemunho. Sou do Rio
de Janeiro e foram feitas muitas colocações enfa
tizando o meu Estado. Mas o testemunho é que
prevalece. Um ex-aluno, ex-interno da Funabem,
que hoje é advogado, compareceu e deu o seu
testemunho. Ontem, também ouvimos o Dr. Ro
berto Mariano e o Prof. Ivanire ambos colocaram
com muita tristeza, com marcas, como uma lem
brança triste, uma repreensão e sucessivos fatos.
A resposta V.S' mesma deu. Vejonesses testemu
nhos - e V. S' está à frente do trabalho - que
é necessário uma reformulação, uma renovação.
Eu até me surpreendi, porque pensei que existiam
mais crianças na Funabem, em virtude de a im
prensa fazer manchetes, da Funabem, do Rio,
principalmente nos jornais O DIa, ÓItima hora,
e também através de outros órgãos da imprensa,
que pensei que lá tivesse uma quantidade tão
grande de crianças que fugisse à minha imagina
ção. Pelo que estou vendo, na Funabem são três
mil, na FEEM quatro mil e nas organizações parti
culares sessenta mil meninos, o número é bem
aquém da minha imaginação. Nessas organiza
ções, sejam elas de protestantes, católicos, espíri
tas, não se ouviu testemunhos como os que aqui
ouvimos dos internos da Funabem. Temos que
ouvir ambas as partes; temos que chegar à con
clusão do que fazer com o menor. É necessário
achar um meio que, de fato e de verdade, venha
a trazer benefícios ao menor. Sou favorável a que
a creche deva ser um direito da criança de zero
a seis anos. Segundo a afirmação de V.S' a Funa
bem precisa ser reformulada, renovada. Mas, pre
cisamos levantar um órgão, uma instituição de
fato, de verdade e de direito visando fundamen
talmente à recuperação da criança abandonada
tendo pais ou não. Tenho uma experiência, um
pouco menor, mas de outro ângulo que também
envolve menores, que é a recuperação, a reinte
gração, de dependente de drogas à sociedade.

E estou me referindo ao meio do qual participo
como pastor evangélico. Temos, em váriosluga
res do Brasil, clínicas de recuperação moral, espi
ritual, e com grande índice de aproveitamento,

praticamente 100% de aproveitamento na recu
peração.

Ouvi aqui o nosso nobre Constituinte Ulysses
Guimarães, Presidente da Constituinte, falar em
paz.

Palavras do Constituinte Ulysses Guimarães:
"Que Deus nos ajude a ajudar vocês." - referin
do-se à recuperação das crianças que aqui estão.

Creio e afirmo que as palavras não podem ser
levadas tão-somente no papel e no espaço.

Elas devem ser trabalhadas e cumpridas, por
que se nós falamos "que Deus nos ajude!" e não
temos um envolvimento com esse Deus, se nós
pedimos paz e não sabemos de onde provém
essa paz, não será fácil encontrá-Ia, porque na
história do mundo não existirá outra pessoa que
vá dizer o que é a paz. Então, os homens correm,
todos nós corremos atrás de soluções. Nesse sen
tido quero ouvir do Padre, como um homem espi
ritual, como é feito esse trabalho com meninos
e meninas de rua. Mas, com relação à exposição
da Dra. Marina, estou feliz de fato, pelo que ouvi.
Realmente, a Funabem precisa de uma reforma
total- não digo nas finanças, porque isso é outra
parte, mas com relação ao que acontece lá dentro,
como é tratado o menor, como é feito o programa
para restaurar aqueles que vieram de um lar ou
da própria rua.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Bem.
Antes da resposta do padre Bruno Seck, quero
fazer referência a um bilhete que nos chegou da
Sr' Maria do Carmo, que representa a Pastoral
do Menor e a Comissão Ecumênica do Menor
em São Paulo, que veio de São Paulo, hoje, para
debater com esta subcomissão.

Ela ficou para a parte da tarde e está fazendo
um apelo aos Srs. Constituintes, porque ela gosta
ria que todos estivessem presentes, a fím de que
pudesse dar, perante todos, o seu depoimento.
Nós vamos fazer um esforço para, a partir das
17 horas, estarmos aqui, a fim de ouvirmos a
senhora

ASRA.CONSTITUINTEEUNICE MICHILES
Eu queria, Sr. Presidente, só parabenizar a Presi
dência da Funabem pela honestidade das suas
colocações. Imaginava é que ela viesse aqui mos
trar o lado bom, aquele lado bonitinho, o que
aliás é o usual. De maneira que fica aqui o meu
reconhecimento pela maneira honesta com que
está tratando o assunto, o que para nós é, real
mente, muito importante. Muito obrigada.

A SRA. MARINA BANDEIRA - Obrigada. Per
mita-me, Sr. Presidente, se eu pudesse responder
aoque foi levantado, algumas questões muito sé
rias e, talvez, eu pudesse me antecipar ao Padre
Bruno, porque há algumas questões de relaciona
mento entre a Funabem e o trabalho do Padre
Bruno que eu queria explicar, para mostrar as
dificuldades de um trabalho lá, na Funabem, ago
ra.

Uma questão levantada aqui, parece-me vital,
é a família, normalmente, salvo as exceções, essas
crianças têm família.

Como ajudar essas famílias?
O que estamos procurando é desenvolver pro

jetos de geração de renda familiar e para isso
estamos também em diálogo com a LBA, que
tem um setor mais desenvolvido sobre isso, por
que seria um dos caminhos, não o único, mas

um dos caminhos. Evidentemente, estamos pro
curando várias alternativas.

É importante apoiar à família, considerando
sempre, repito, que o número de crianças real
mente órfãs é mínimo - 10%, se for o caso.

E, também, quando me refiro à família, me
refiro, é claro, ao fortalecimento da comunidade,
ao apoio da comunidade a essas crianças, e
exemplifico com a questão da liberdade assistida
que foi mencionada aqui e estamos procurando
desenvolvê-Ia ao máximo, contando com o apoio
da comunidade, para que não continuemos na
quela rotina, e para isso temos todo o apoio dos
juízes.

Estou me referindo ao Rio de Janeiro, porque
este é o problema que atrapalha a Funabem no
Brasil inteiro. Por isso, perdoem-me se insisto no
aspecto Rio de Janeiro, em convênio já com o
Juizado de Menores, para acelerar a medida de
liberdade assistida com apoio da comunidade,
que acompanharia a criança.

Outra questão levantada foi a de ex-alunos.
Realmente é muito duro para as crianças que

estão na FUNABEMo estigma, porque pela FU
NABEM, nos últimos 22 anos, lá passaram 300
e tantas mil crianças; mais de 300 mil crianças.

E o estigma é dado por um número mínimo
de chamados infratores, porque acontecem ca
sos: foge um, acontece algum episódio. Não críti
co à imprensa, porque compreendo que isso daria
manchete, ao passo que a rotina de um trabalho
dificilmente consegue chegar às manchetes da
imprensa.

Por outro lado, acredito que está sendo possível
começar a reverter essa situação. Exemplo: um
programa que foi feito na televisão, em que os
garotos da FUNABEMse apresentavam esponta
neamente perguntou-se: - "Você quer? Se você
quiser..." E ele dizendo: "Eu estou na FUNABEM
há x anos, estudei e tenho essa profissão - lá
temos 52 profissões - e quero saber se alguém
me arranja trabalho". Porque é de partir o coração,
pelo menos para mim, como presidente, ir visitar
as escolas e os garotos virem me procurar dizen
do: - "A senhora me arranja um emprego? É
de partir o coração. Eu vou fazer 18 anos. Asenho-:
ra me aranja um emprego"?

E a solução encontrada foi essa e tivemos uma
receptividade espantosa. Se em 1986, a FUNA
BEM arranjou cerca de oitenta empregos, para
maiores de 14 anos - graças a esse programa
de televisão que foi grátis no horário na TVGlobo
-, em janeiro e parte do mês de fevereiro recebe
mos oitocentas ofertas de emprego.

Portanto, quero também realçar o problema
do estigma que é dado a essas crianças, porque
estudaram na FUNABEM considerando-se que,
insisto, o número de infratores é mínimo.

É evidente que, crianças com problemas gra
ves, que chegam a infrações que exigem um aten
dimento especializado, merecem e têm direito
dentro de uma sociedade como a nossa, humana,
cristã, a um atendimento especializado.

Para um volume relativamente grande isso vai
ser difícil, porque na medida em que nós dimi
nuirmos o volume de crianças e que pudermos
dar uma atenção mais adequada a essas crianças,
acredito que muitos, como já ocorreu, muitos se
rão recuperados.

Portanto, na questão de ex-alunos há uma am
bigüidade, porque, vejam o número maior, quase
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a totalidade de crianças carentes que foram profis
sionalizadas seguiram suas vidas. Por aí encontro,
todos nós encontramos, ex-alunos da FUNABEM
que têm uma posição segura, tranqüila na vida.
Mas aquele número mínimo é que dá esse estig
ma que a todos prejudica.

Outro problema levantado foi o das drogas,
que é um problema gravíssimo, especialmente
no que se refere à cola e, por exemplo, além
de serem levados a participar de tráfico de drogas,
à mercê de traficantes, o que depois leva à morte
e a situações terrivelmente trágicas.

A FUNABEM já assinou um protocolo de con
venção com o CONFEN - o Conselho Federal
de Entorpecentes - e estamos desenvolvendo,
já, todo um trabalho dentro daquele grande com
plexo que se chama Quintino, para informação
adequada aos professores e instrutores, para que
se possa chegar ao atendimento adequado a es
sas crianças.

Foi mencionado o aspecto, segundo o que en
tendi, de uma fé, de uma religião, e o que posso
dizer é que, independentemente de qual seja a
fé - a minha é católica, assumo, evidentemente
não vou fazer proselitismo dentro da FUNABEM,
mas assumo que a minha fé é a católica - e
quando cheguei pedi um recenseamento, em nú
meros redondos, 90% dos garotos se disseram
católicos. E eu compreendo, também, que essa
questão de fé, que pode ser vista, também, como
religião, distinguindo a fé em si mesma e religião
também como cultura, é vital para fortalecer a
identidade daqueles garotos.

Porque, vejam bem, a maioria lá dentro é co
nhecida por números. Isso é terrível! Isso é trágico!

Nos primeiros momentos em que lá estive,cha
mei os garotos para conversar e fiz a pergunta
elementar: "Onde é que você nasceu?" "Não sei."

O que significa a perda de identidade?
Então, entendo eu que toda uma tradição de

costumes populares vêm sendo destruídos pela
televisão, fazem falta o estimulo às tradições de
canto, de dança que estão - digamos assim 
nos ossos daquelas crianças. Então, parece-me
que esse aspecto tem que ser fortalecido, assim
como também a religião.

Não vamos aqui discutir fé, que seja a religião
vista como cultura. E exemplifico: há dias atrás
estive em Minas Gerais, visitando duas escolas,
numa das escolas vive-seum clima tranquilo, ape
sar de estar ocorrendo algo que, se diminui, ainda
não acabou, é que temos crianças do Rio de Ja
neiro - desculpem a expressão - deportadas
para Minas Gerais. Porque quando foi criado o
SAM, antes da FUNABEM, o Rio de Janeiro era
a capital da República; entendo eu que a entidade
herdou aquelas propriedades e passou a man
tê-Ias como retaquarda. E quando lotavam as es
colas no Rio de Janeiro, as crianças eram manda
das para Minas Gerais. Avaliem bem o que é o
desenraizar de uma criança do Rio de Janeiro,
de zona urbana, para o interior!

Voltando ao ponto que queria realçar, as crian
ças que têm um mínimo de clima, de cantos
religiosos têm um tipo de comportamento. Um
outro tipo de escola, entre outros problemas, leva
a uma falta de sentido na vida, a uma série de
outros problemas que temos que solucionar rapi
damente.

Eu queria finalizar, com o assunto que temos
debatido muito, o Padre Bruno e eu, como Presi-

dente da FUNABEM, como pode apoiar financei
ramente atividades pioneiras, de excelente resul
tado, como as desenvolvidas em Belém do Pará.
Mas a nossa burocracia, não só do Tribunal de
Contas, mas toda uma burocracia interna, impe
de, muitas vezes, que se ajude a entidades que
exigem e precisam dessa ajuda. Há mecanismos
de prestação de contas, há mecanismos de exi
gências compreensíveis de entidades com perso
nalidade jurídica. E grave também, até há pouco
tempo, e espero Padre Bruno, estar conseguindo
melhorar. Porque, às vezes surge um projeto, que
é essencialmente dinâmico, ou a verba é liberada
com rapidez ou o projeto não tem mais sentido.
Nós que temos experiência de lidar com trabalhos
populares, sabemos que é dificílimo encontrar
pessoas com vontade de trabalhar nessas áreas.
Estão aí, mas se leva um ano para chegar a verba,
aíjá se desmontou a equipe, já se desistiu. Espero,
Padre Bruno, estar conseguindo agilizara máqui
na, para em pouco tempo a FUNABEM ter a honra
de apoiar mais financeiramente o trabalho de Be
lém. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PADRE BRUNO SECK - Quando foi
perguntado como é que funciona, como é que
se trabalha, eu gostaria de colocar alguns pontos.
O Movimento de Meninos e Meninas de Rua nas
ceu a partir do intercâmbio de experiências, as
mais diversificadas, mas que se descobriu que
tinha elementos comuns, princípios comuns, ati
tudes fundamentais comuns, experiências que
existiam em toda parte do Brasil;experiências que
existiam no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudes
te. Houve todo um intercâmbio de pessoas que
trabalhavam nessas experiências. Houve todo um
enriquecimento mútuo, e a partir desse enrique
cimento houve todo um aprofundamento de práti
cas concretas. Hojenão existe só uma experiência,
que se possa dizer que essa é uma experiência
modelo. Existem princípios norteadores que nor
teiam a prática de muita gente pelo Brasil afora,
mesmo que pessoas que estão interligadas dentro
daquilo que hoje nós chamamos de Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua, ou pes
soas que também não estão ainda interligadas
nisso e que tenham uma prática dentro dessa
mesma concepção, que é uma concepção muito
mais ligada à realidade do menino, como algo
inserido numa realidade popular. Por exemplo,
normalmente, essas experiências e práticas não
surgem para suprir carências, simplesmente, mas
elas surgem para fazer todo um trabalho com
meninos, a partir do desenvolvimento e dos valo
res que os meninos têm. Apartir desta descoberta
de valores, junto com os meninos, para encontrar
saídas - que não sejam saídas impostas de cima
para baixo, justamente para cortar uma relação
de verticalismo com os meninos - mas que se
jam saídas que surjam do próprio diálogo com
o menino, do próprio processo participativo com
os meninos. Neste sentido surgiram várias expe
riências, existem várias experiências no Brasil to
do, experiências já de muitos anos, como a expe
riência da Pastoral do Menor em São Paulo, algu·
mas experiências em Belém, no Nordeste, e ou
tras vieram surgindo nesses anos todos.

Enfim, percebe-se que aquilo foi surgido, não
somente como alternativa ou fracasso institucio
nal, mas também como expressão de uma solida
riedade mais comprometida com a causa da elas-

se popular a partir da situação do menor. Foram
surgindo essas práticas alternativas, e aí cada ex
periência teve a sua caminhada específica, nenhu
ma delas repetindo outras, sem haver um modelo.
As experiências se voltaram mais, a partir da reali
dade das necessidades dos meninos, aprofun
dando mais toda questão da geração de renda
como uma necessidade imediata. Outras expe
riências são mais caracterizadas, por exemplo, de
dar uma resposta mais adequada a uma educa
ção, a um ensino, a uma escola alternativa, no
sentido de uma escola que responda mais a toda
situação dos meninos. Que surja, que se faça
um processo educativo junto com os meninos.
Outros trabalhos que estimularam muito mais,
a partir da situação específica da realidade daque
le lugar, atividades culturais, teatro, mas todos
esses trabalhos, todas essas atividades, inclusive
as mais diversificadas surgem, para fortalecer nos
meninos a união entre eles, a solidariedade entre
eles, o deles se sentirem parte integrante de um
povo, o sentir povo, o sentir que eles também
podem contribuir para crescer, mas crescer jun
tos. Desta maneira os meninos começam a des
cobrir um projeto de vida, um projeto de vida
que não é decorrente da atitude do menino que
recebe tudo pronto, numa atitude assistencialista,
paternalista, ou então o menino simplesmente re
voltado, revolta por revolta, mas o menino que
descobre que ele, através da união, da organi
zação, através de se sentir forte por não estar
mais isolado, por não estar mais sozinho poderá
contribuir para ajudar a sair desta situação, numa
saída comum, e não simplesmente cada um por
si. Então, esses seriam princípios norteadores,
que representam uma experiência de vida. Diría
mos assim - existe uma mística nisso! Uma mís
tica que para alguns é mística humanista, para
outros é uma mística de fundo religioso, mas,
cada um tem a sua mística. Não é uma atitude
funcionalista, não somos funcionários; não é uma
atitude de relação de emprego - é uma atitude
de militãncia com uma causa. É isso que carac
s trabalhos, não são os trabalhos, cujos integran
tes participam do Movimento Nacional de Meni
nos e Meninas de Rua, nós sabemos que não
está só dentro do movimento, é a expressão mais
genuína e mais legítima, a meu ver, da sociedade
civil diante daquilo que nós podemos chamar 
ao longo desses anos todos - do fracasso da
instituição.

Não sei se respondi bem à questão que foi
colocada, mas eu a colocaria nesse sentido. Em
torno de 400 experiências pelo Brasil há pessoas
que com essa mística toda trabalham em institui
ções, que procurem ganhar espaço também nas
instituições. É um movimento.

O SR. PRESIDENTE(Roberto Augusto) - Fui
eu quem fIZ a pergunta a V. Ex" no sentido de
enriquecer o que eu e outros tantos pensam tam
bém em como alcançar? Porque V. S' é um padre,
é um ministro da palavra de Deus. Então, apesar
das suas colocações, gostaria de perguntar: V.
S' como ministro da palavra de Deus, além desses
problemas, a que V.S' se referiu, que são válidos,
V. S' ministra algo no sentido espiritual a essas
crianças?

O SR. PADRE BRUNO SECK - Vou lhe res
ponder agora, não propriamente como coorde-
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nador, mas no sentido da minha experiência pes
soal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - A
indagação não é no sentido pessoal, é no sentido
de coordenador dessas crianças.

O SR. PADRE BRUNO SECK - Tenho uma
prática com meninos há 16 anos, que se chama
Movimento da República do Pequeno Vendedor,
localizadoem Belém do Pará. Essa é minha expe
riência de base, minha experiência concreta, não
é uma experiência somente minha com os meni
nos, mas de todo um grupo de pessoas que se
comprometem com a Casa do Menino.E, sincera
mente, nesses anos todos, eu, como padre, como
ministro da palavra fIZ, e estou fazendo cada vez
mais uma experiência profunda de Deus. E todos
nós procuramos fazer da nossa prática uma expe
riência de Deus, para nós presente, como força
interior libertadora em toda experiência de vida
dos meninos. Nós procuramos descobrir Deus
presente nos meninos e sentir o quanto ele nos
fala a partir do sofrimento dos meninos, a partir
do sentir dos meninos, a partir desse crescimento
de união, de solidariedade, de fraternidade entre
os meninos. É a experiência de Deus no día-a-día.
Considero todo trabalho, em que estou envolvido
pessoalmente em Belém, um trabalho profunda
mente carregado de mística, a experiência de
Deus presente no povo, e nós sentimos como
essa presença está forte no meio do povo. Claro,
isso significa também que todos os meninos, na
nossa experiência específica, eles todos tenham
uma religiosidade.A experiência de Deus nos me
ninos é muito forte e resgata, também, essa reli
giosidade, é nossa função. Tudo o que fazemos
tem um ponto de partida que é fundamental: a
liberdade. A liberdade mesmo, o sair à rua deve
se tomar um ato livredo menino e não uma impo
sição. Ele sente uma força, a força de Deus pre
sente nele, alguns verbalizam, alguns não. Nós
acreditamos - nós no meu caso específico 
que não precisa o menino aceitar Deus para ter
esta força dentro de sí, As reações externas são
as mais diversificadas, mas nós procuramos tra
balhar a partir desta opção dos meninos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Eu
gostaria de estar no plenário mas, no momento,
estou aqui.Assim fariauma colocação sobre essa
parte importantíssima que a Constituinte acabou
de colocar. Não pode haver todas essas coisas
sem aquela a que me referina pergunta ao Padre,
mas nós vamos ter tempo.

Concedo a palavra à DI"Carmen, que quer res
ponder ao Constituinte Iberê Ferreira de Souza.

ASRA. CARMEM CI..AIDE - e ConstituinteIberê
Ferreira de Souza fez uma pergunta sobre a ques
tão do dinheiro público, para a escola pública,
que consta no nosso documento. Essa foi uma
questão muito discutida dentro da Comissão e
dentro do Movimento, e a posição dominante,
a posição majoritária foi que o dinheiro público
deve ser aplicado na escola pública. Dentro do
espírito de que a Constituição legisla sobre ques
tões essenciais e questões de princípio,não sobre
situações conjunturais, parece-nos que a Consti
tuição deve afirmar fundamentalmente o direito
e estabelecer que a assistência possa ser historica
mente superada. Aindaque a assistência hoje seja
necessária, e que movimentos assistenciais, públi-

cos ou privados tenham um fruto realmente im
portante, para a população marginalizada, o fun
damentaI do ponto de vistado princípioda Consti
tuição desta Nação é que a assistência possa ser
superada, e o direito respeitado. Todo menino
tem direito a se matricular em uma escola, em
igualdade de condições: é o princípio da isono
mia. Ele não deve precisar de bolsa, nem deve
precisar de uma escola que o assista; ele deve
ter direito ao ensino público universalizado, que
o assuma enquanto cidadão. Esse é o princípio
que constitucionalmente nos parece que deve ser
afirmado. Espero ter respondido à pergunta de
V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte pelo Rio
de Janeiro, FlávioPalmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Queria fazer uma indagação. Este é
um trabalho que envolve muito amor, solidarie
dade, sensibilidade humana, mas que precisa ter
um sustentáculo, que é um orçamento que possa
gerir todas essas emoções e objetivos.A senhora
acabou de dizer que o Rio de Janeiro absorve
metade de todo o orçamento e que os Estados
vivem em sérias dificuldades. Tenho reparado,
em conversas, que está existíndo uma aceitação
crescente da Lei Sarney, em favor das atividades
artísticas e culturais. As empresas estão come
çando a se aproximar do processo cultural brasi
leiro. Quem sabe se nós poderíamos imaginar
a posibilidade de estender também essa visão
nobre, do projeto, na área do menor? Além dessa
sugestão, eu gostaria que V. S" me tirasse uma
dúvida.Atuo muito na área municipalista e conhe
ço muito a respeito desses problemas. Tenho veri
ficado que o mais belo trabalho que se faz no
Brasil todo é o da LBA, que tem hoje 80% de
seus servidores voluntários e dá assistência em
todos os Estados e em quase todos os municipios.
Esse sistema da LBA de criação de núcleos volun
tários criados através da sensibilidade, da percep
ção da mística, a que o Padre se referiu, talvez
pudesse ser aplicado na Funabem nacional, seja
estadual ou municipal, através desse projeto.

ASR"MARINA BANDEIRA - Quanto a verbas,
posso considerar como positiva a verba de 1987,
porque o Ministério da Previdência está Vivendo
o que eu poderia chamar de uma grande revolu
ção administrativa. Como resultado positivo no
Ministério, com relação à Funabem - vejam, pela
primeiravezna história,o orçamento da Funabem
para 1987, não foi feito só no Rio de Janeiro,
não se tratou de retomar orçamentos de anos
anteriores e adaptá-los. Cada Estado, através de
suas representações, que em breve serão superin
tendências da Funabem, apresentaram as suas
necessidades. Tudo isso foi compatibilizado e o
orçamento da Funabem já está fechado com um
volume de dinheiro que prefiro não dizer aqui,
porque nesse momento ainda está em fase de
discussão, mas será infinitamente maior. Por ou
tro lado, pessoalmente, tenho assumido um esfor
ço muito grande e com resultados positivos, até
agora, para interessar espresários nessa questão.
Entendo que, por exemplo, os Criam - Centros
de Recursos Integrados de Atendimento ao Me
nor, seriam importantes, pelos estudos que nós
estamos fazendo, contando com a presença de
empresários que colaborassem na administração.

Acho que todos nós sabemos os riscos da buro
cracia do serviço público, isso por um lado, e,
também, para a liberdade assistida e voluntariada.
Estamos desenvolvendo vários níveis de volunta
riado, seja das comunidades de baixa renda, mas
também de outros níveis econômicos que estão
interessados nesse acompanhamento para a li
berdade assistida. Concordo plenamente que o
esforço é por aí e, em questão de exemplo, gosta
ria de citar mais um, o Bradesco, O Presidente
Amador Aguiar, há alguns anos, destacou uma
parte dos seus 50% de um tipo de renda, de
recursos do Bradesco, não sei se foido Top Club.
e fato concreto é que o Bradesco mantém em
escolas alguns raros casos de internatos, quando
é indispensável 40 mil crianças. Entendo que é
por aí que devemos diminuir a estatização da
criança. E o Estado não pode se omitir,nós temos
de encontrar formas mais adequadas que não
limitem o que tem ocorrido na iniciativa particular.

Quanto a outros recursos, entendo que isso
seria muito importante, todo recurso é bem-vindo,
pois as carências são tremendas. Só pediria um
cuidado, que, por favor, não se crie mais uma
máquina burocrática para distribuir dinheiro. Às
vezes, fala-se num fundo de recursos colhidos
dessa ou daquela maneira, mas que, por favor,
Srs. Constituintes, não se crie mais uma buro
cracia, porque é muito doloroso. Doloroso em
todos os sentidos!

e SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - No índice dos internados na Funabem,
será que a SI"poderia distinguirpara nós a origem
desses menores, de lares legítimos, lares lIegíti·
mos, de pais separados ou de órfãos de família?

A SR"MARINA BANDEIRA - Quanto a órfãos
completos, não chega a 10%. Quanto ao outro
tipo de união instável,teria dificuldades de respon
der porque, às vezes, existem casos de casamento
legitimado em cartório ou em alguma igreja,mas,
por outro lado, também, existe o que se conven
ciona chamar de uniões estáveis e que dão apoio
a essas crianças. A dificuldade é geralmente eco
nômica. Acho que o problema é como atender
às crianças e as suas familias,mas sempre delxen
do aquela ressalva de que a maioria não é infra
tora. Há casos, evidentemente, em que é duro
nós vermos uma criança que fez uma série de
barbaridades, mas por desconhecimento, por es
tar vivendo completamente abandonada, sem
uma identidade, sem uma noção de valores. Não
saberia responder, no que se refere a casamento,
seja em igreja ou em cartório, ou uniões estáveis.
Não sei dizer.

Acrescentando, gostaria de trazer uma outra
proposta, que é um outro desafio, quando nós
nos encontramos numa situação como essa, que
é a pobreza de dados corretos. Temos de trabalhar
com estimativas e é muito difícil e muito duro.
Com o apoio da Dataprev, está sendo possível
desenvolver um trabalho de computadorização
em determinadas áreas da Funabem, que é indis
pensável, mas a Funabem já chegou a um acordo
com a Dataprev, que também é um órgão da
Previdência,para que questões específicas da Da
taprev - porque a Dataprev está supercarregada
agora com essa questão do orçamento e etc, 
a Funabem possa, em comum acordo com ela,
evitar programas diferentes, símbolos e códigos
conflitantes, e chegarmos a pôr no computador
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uma série de dados indispensáveis. Por exemplo,
todas as crianças que estão na Funabem, suas
características, inclusive as que passaram pelo
Juizado de Menores, a pedido dos juízes, e, no
caso, a FEEM, e nós temos de chegar, entendo
e espero, com indicadores sociais, e para isso
estamos começando com a SEI- Serviço Espe
cial de Informática, para podermos chegar a indi
cadores que nos digam a qualidade, porque nós
temos auditorias que, às vezes, detectam proble
mas graves que procuramos corrigir rapidamente,
mais do que isso, além de uma auditoria contábil,
precisamos desenvolver um mecanismo para pe
gar dados pessoais sobre a criança. Mas, se o
Senhor visitara Quintino, por exemplo, ou alguma
das outras escolas, o que salta à vista é que mais
de 90%, não quero arriscar, os 93 ou 95% são
de origem africana, são negros.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Última observação. Dentro deste con
texto, estou mentalizando isso aqui na subcomis
são.

(Inaudível)
Porque nós estamos na área de assistência so

cial, área do crime, da fome, das dificuldades.
Nós sentimos que no interioro menor está mais

protegido e tenho exemplo do juiz que há pouco
tomou posse.

(Inaudível)
Como a Sr' pensa em termos de se adotar

um planejamento familiar dentro de uma política
moderna sem ferir as sensibilidades subjetivas de
cada um ou de cada setor? Como a Sr' vê isso,
qual o amparo na solução desses graves proble
mas?

(Inaudivel)

A SR" MARlNA BANDEIRA - Três questões
foram levantadas, no meu entender e, mais uma
vez, todas as três de grande importância.

A referência à questão rural, tanto quanto eu
possa ver, o problema do campo é igualmente
grave, porque é a fonte das migrações já numa
situação trágica, famílias são levadas a migrar pa
ra outros centros numa situação de carência total,
trágica e terrível. E para tentar fazer algo nesta
área, a Funabem está desenvolvendo um projeto
rural, de acordo com o convênio com o que no
Ministério da Educação chamava-se COAGRA.
Foi extinto, foi modificado, estamos continuando
com esse projeto e esperamos, pelos estudos fei
tos pelos técnicos da Funabem, dentro de 3 anos,
contar com cerca de 70 áreas. Por quê? Porque
essas crianças, se não têm uma formação ade
quada, se não têm prática de trabalho na área
rural, acabam indo engrossar a desgraça das
grandes cidades. Então, é um mecanismo não
de campo de concentração; não é isso. Escolas
abertas, cujo nome é Centro Comunitário Rural,
para que os pais também possam participar dos
conhecimentos técnicos adequados, com a cola
boração do Ministério da Educação, em edital,
para indicar à Funabem as técnicas agrícolas ade
quadas.

Uma questão rural que parece-me gravíssima,
mas menos visível.

Outra questão que o Sr. se referiu,de um perso
nagem que é extraordinário, o Juiz Judá Jessé
de Bragança Soares. O Juiz chegou à Cachoeira
de Macacu e lá passou, infelizmente, no meu en
tender e já disse isso a ele, relativamente pouco

tempo encontrando algumas soluções tão sim
ples que irritam depois de feitas. Ele contava com
a ajuda de uma funcionária da Funabem, como
assistente social; ela possuía um minicomputa
dor, CP 500, e conseguiu pôr no computador,
por exemplo, exemplos, todos os detentos. Aínão
se tratava de crianças, cumprindo pena na comar
ca; e numa ocasião que estive lá ele punha o
disquete e aparecia lá, nos meses de maio, junho
para ver quais os que iriam sair. E fez mais, ele
conseguiu pôr no computador toda a questão
da terra partindo de uma solução "ovo de Colom
bo". Procuram saber quais as glebas que existiam
quando foi criada a comarca, em 1980, e foifazen
do os desmembramentos; com isso, ele conse
guia resolver rapidamente o conflito de terra gra
víssimo. E lá ele deu um atendimento todo espe
cial a essas crianças: já não mandava mais crian
ças para a comarca do Rio de Janeiro. Tenho
procurado manter o maior contato possível com
o Dr. Judá, quando a Funabem promove encon
tros, pois ele está em Niterói e espero que ele
venha a ser Juiz de Menores. A Funabem tem
um convênio com O Ministérioda Justiça e com
o Ministério da Previdência; no caso a Funabem
é quem executa um esforço de apoio junto ao
Juizado de Menores, para procurar um relaciona
mento cada vez mais conseqüente com a Polícia
Militar e com a PolíciaCivil, num esforço de mudar
a postura diante do garoto.

Quando a Funabem promove esses encontros,
várias vezes, tenho convidado o Juiz Judá, porque
aí fica bem claro, não estou imaginando um Juiz
como ele deveria ser na sua maioria, é o Juiz
Judá. Entendo que o Judá é um caso à parte,
e existem vários outros, graças a Deus,

Outra questão levantada sobre o planejamento
familiar poderia trazer a minha experiência ante
rior à Funabem, que foi de educação de adultos
em áreas rurais no Nordeste, no Norte e Centro
Oeste, e a experiênça que adquiri é que devido
a todo um problema de carência alimentar, de
alimentação não adequada, nós estamos geran
do, não é novidade para ninguém, todo um tipo
de deficiência física e, infelizmente, um certo as
pecto mental que dificultaa absorção e a retenção
da informação. Então, acredito que, para se che
gar a um planejamento conseqüente - pode pa
recer um paradoxo no primeiro momento -, é
necessário que se faça um esforço enorme para
uma devida alimentação, para que se chegue a
uma população que tenha possibilidade de co
nhecer fisiologiae outros aspectos da vida huma
na. No meu entender, a solução da índia não
resolve; a solução da China está trazendo conse
qúências gravíssimas, chega-se ao ponto de se
matar crianças, porque passaram além da cota.
O problema existe, mas, por outro lado, também,
a taxa de crescimento da população do Brasil
está diminuindo e acredito que tudo isso está
relacionado a uma solução isolada, nós temos
de alimentar, temos de educar, temos de formar,
temos que participar, temos de trabalhar juntos.
A resposta não é simples, é extremamente com
plexa..

O SR. PRESIDENTE(Roberto Augusto) - Nós
não vamos encerrar, vamos suspender a reunião
e voltaremos a estar reunidos, aqui, às 17 horas.
Quero agradecer a todos, à Dr' Marina Bandeira,
da FUMbem, à Qr4 Carmem, da Criança e Consti-

tuinte e, também, ao Padre Bruno, do Movimento
Nacional dos Meninos e Meninas de Rua.

Está suspensa a reunião.

(Levanta-sea reunião às 13horase46minu
tos.)

REUNIÃO 5 DE MAIO DE 1987
ÀS 17h32min

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso.

Temos, hoje, aqui, a Sr' Yolanda Heloísa de
Souza, Assistente Social; o Dr,A1cindo Machado
Pinheiro, Presidente do Conselho Nacional das
Aldeias SOS; temos, ainda, conosco a Df' Marina
Bandeira, Presidente da Funabem, e a Se"Repre
sentante da CNBB,Irmã Maria do Rosário Cintra.

Estamos destinando o tempo de até 20 minutos
para cada expositor. Pela ordem, passamos, de
início, a palavra à De" Yolanda Heloísa de Souza.

A SR"YOlANDA HELOISA DE SOUZA-Ini
cialmente eu queria agradecer ao Dr. Nelson
Aguiar, Presidente desta Subcomissão, pelo privi
légio que me concedeu de falar nesta reunião
em meu próprio nome. '

Exerço esse direito que supunha um privilégio,
não só em meu nome, mas em nome de todos
os meus companheiros de trabalho que têm dedi
cado e estão dedicando a sua vida em defesa
da criança, e que não têm possibilidade de vir
aqui trazer a sua experiência. É a experiência de
40 anos de vida exclusivamente no campo da
proteção à criança que procuro trazer, neste mo
mento, como minha modesta contribuição à
Constituinte.

Para me ater ao período que me foi destinado,
lerei a minha exposição, porque assim fujo um
pouco mais de digressões às quais sou muito
sujeita:

REFLEXÕES SOBRE A
PROBLEMÁTICA DACRIANÇA

BRASILEIRA

Contribuição à Assembléia Nacional
Constituinte - 1987

Por Yolanda Heloísa de Souza.

Dentre as normas que regem a vida de um
povo e constituem material de sua Carta Magna,
nenhuma é mais importante do que aquelas refe
rentes a criança: é desta que depende a sobrevi
vência do Pais e o lugar que ele ocupará na grande
família humana.

Os equívocos porventura ocorridos em outros
setores são passíveis de reformulações, porém
os que atinjam à criança têm conseqüências irre
versiveis, comprometendo a Nação em suas pró
prias fontes.

Charles Peguy, poeta e filósofo francês, dizem
um dos seus poemas que "a criança não trabalha,
mas tudo que o homem faz, faz pela criança".
Pela criança ou contra a criança, acrescenta
ríamos nós com amarga ironia.

Que atitude têm assumido os legisladores bra
sileiros em defesa da criança, ao longo de 165
anos de independência política?
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Apresentamos à reflexão dos componentes
desta Subcomissão da Assembléia Constituinte
os segumtes subsídios:

1- Constituição Federal

Capítulo IV-Da Família, da Educação e da
Cultura

Artigo 175 -A família é constituída pelo casa
mento e terá direito

§ 40 Lei especial disporá sobre a assistência
à maternidade, à infância e à adolescência e sobre
à educação de excepcionais.

A "Lei especial" prevista pelo parágrafo acima
jamais se concretizou. A lei básica de assistência
à infância e à adolescência, vigente no Brasil, é
a de na 4.513, de 1° de dezembro de 1964, que
criou a Fundação de Bem Estar do Menor, como
entidade autonôma vinculada ao Ministério da
Justiça, com o objetivo de formular e Implantar
a política nacional de bem-estar do menor" artigo
5) e tendo como dIretriz "priorizar a integração
do menor na sociedade através da assistência
na própria familia" (art. 60 inciso l) bem como
criar "instituições com características aprimora
das das que informar a vida familiar" (inciso 11).

Como tem a Funabem se desincumbido, nos
23 anos de sua existência, dos compromissos
acima assumidos?

Quero abrir um parêntese porque este trabalho
foi redigido, aqui em Brasília numa passagem
minha a esta cidade, quando eu tinha pouco aces
so aos subsídios - não conhecia, por exemplo,
o documento recente da Dr' Marina Bandeira; ba
seei-me em outros documentos e dados do IBGE,
e são esses dados que trago aqui, como contri
buição, sem nenhum espírito de crítica negativa
a qualquer que seja entidade ou mstituição.

Segundo dados do IBGE para 1985, havia 427
mil crianças mantidas pela Funabem em regime
de internato, em instituições fechadas. (I) Sabe
mos que essas mstituições têm lotações de cente
nas de crianças, chegando a 800 em determinada
instituição, privadas de liberdade, atendidas por
pessoal raramente especializado e sujeitas a trans
ferências sucessivas, por motivos de interesse ex
clusivamente administrativo.

Ao longo de minha vida de trabalho, um dos
aspectos que mais me atingiram, foi este da setori
zação de que a criança era uma peça que se
transfere de um lugar para outro, sem nenhum
direito. Durante o meu trabalho, que começou
no SAM, vi crianças arrastadas pelos corredores,
quando eram transfendas para outra instituição.
Porque as instituições onde elas estavam não
eram boas, mas t»ram conhecidas, e todo mundo
tem medo do desconhecido. Uma criança, ao
atingir determinada idade ou porque havia sido
aberta outra instituição era, subitamente transfe
rida, sem nenhum preparo, e vinha um camburão
na porta da instituição, no qual colocavam aquelas
crianças e as levavam para outras instituições.
Elas se agarravam pelos portais, se agarravam

(1) Anuário Estatístico do IBGE, pág. 1985.
Assistência Social
Ex-Professora de Serviço Social do Menor - PUC

-RJ
Ex-Chefe do SeIViço de Desenvolvimento de Recursos
Humanos +- MS

nas grades e eram arrastadas, pelo chão, pelos
monitores de serviços chamados "de proteção
à criança".

Essas são minhas experiências, não só essas,
tenho outras, na minha vida de trabalho.

Esta situação está em flagrante contradição
com os dispositivos da lei básica, ferindo os princí
pios que norteiam, em todo o mundo civilizado,
a proteção à criança.

Queria também acrescentar que a nossa colo
cação ou a nossa rejeição à instituição do regime
fechado não se limita apenas a determinada insti
tuição, não se limita apenas à Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor, mas se refere a todo
o Brasil, à Febem, às entidades particulares. Por
que, infelizmente, lamentavelmente, o Brasil está
povoado de orfanatos, de asilos, de abrigos de
cnanças, inclusive, às vezes, em conjunto com
pessoas idosas.

A palavra "orfanato, me lembra de uma bolsa
que tive no Reino Unido e, quando chequei lá
com a minha experiência de brasileira, dizia mui
tas vezes Children Institution e uma pessoa
me chamou de lado e disse: "não fale em institui
ções aqui, é nome feio". A palavra mstituição para
criança é considerada, na Inglaterra, um nome
feio, porque a criança não é institucionalizada.

Em recente artigo, Vicente Faleiros sintetiza
com fidelidade a percepção de quantos se pro
põem, em nosso País, a defender os direitos d~

criança. Repito, ele não está falando de uma enti
dade, ele está falando de todo um sistema.

"É através da dínêrruca ínstítucronalque se fa
brica, quase sempre, o delinquente juveml. A ínstí
tucionalização ao invés de recuperar, perverte; ao
invés de regenerar e ressocializar, exclui e margi
naliza; ao invés de proteger, estigmatiza. Isto c~nfi

gura a pervesidade institucional, por produzir o
efeito contrário ao proposto.t''"

Onde estão os Direitos Universais da Criança
subscritos pelo Brasil, em 1959, dos quais sua
Carta Magna deveria ser guardiã? O artigo 175
da Constituição tomou-se letra morta

Quanto ao menor trabalhador, vejamos o que
expressa a Constituição:

Capitulo 11I - Da Ordem Econômica e Social
Art. 165. A Constituição assegura aos traba

lhadores os seguintes direitos, além de outros que,
nos termos da lei, visem a melhoria de sua condi
ção social:

X·= ~;~;bi;ã~'d~'tr~b'~h~'~;;:;'i~dÓ:;i~~'i~~~~~
bres a mulheres e menores de 18 anos, de traba
lho noturno a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 12 anos. (grifo da autora)

Este artigo que promete a melhoria de condi
ção social aos trabalhadores, reduz de 14 para
12 anos a idade hábil da criança para início da
vida profissional, violentando os seus direitos fixa
dos, inclusive, em Protocolo da Organização Inter
nacional do Trabalho, órgão da Organização das
Nações Unidas, subscrito pelo Brasil e contradiz
o direito à educação assegurados pela mesma
Constituição.

Explicitemos esta contradição:
Capítulo IV- Da Família, da Educação e da

Cultura
Art. 176. A educação, inspirada no princípio

da unidade nacional e nos ideais de liberdade
(2) HUMANIDADES - fevereirolabnl 1987 -
Ed. da UnBilaçamentos

e solidariedade humana, é direito de todos e dever
do Estado e será dada no lar e na escola.

. .
§ 30 A Legislação do ensino adotará os se

guintes pnncípios:

11 - o ensino é obngatorio para todos dos sete
aos quatorze anos e gratuito nos estabelecimen
tos ofíciaís.

Como pode a criança ter educação primária
dos 7 aos 14 anos, quando a lei já lhe tomou
permitido o trabalho aos 12 anos?

A questão do trabalho do menor exige, em vista
de sua transcendência, maior aprofundamento.

O Código de menores de 1979, em seu Artigo
83 estabelece que "a proteção ao trabalho do
menor é regulada por lei especial".

Direitos e Deveres do Menor- Fl3

Qual é esta lei especial?
Tudo indica ser a legislação trabalhista, conso

lidada em 1° de maio de 1943, a qual, embora
tenha sido objeto de reiteradas alterações, contí
nua defasada quanto à proteção ao menor traba
lhador. Vejamos:

Capítulo IV - Da Proteção do Trabalho do Me
nor

Art. 402. Considera-se menor, para os efeitos
desta Consolidação, o trabalhador de 12 a 18
anos.

Art. 403. Ao menor de 12 anos é proibido
o trabalho.

Parágrafo único. o trabalho de 12 a 14 anos
fica sujeito às seguintes condições, além das esta
belecidas neste capítulo:

a) garantia de frequência à escola que asse
gura sua formação ao menos em nível primá;io;

b) serviços de natureza leve, que nao sejam
nocivos à sua saúde e ao desenvolvimento nor
mal.

Pergunta-se: corno pode uma criança ter oito
horas de trabalho diário e ter completa sua educa
ção primária, garantida pela Constituição? Quem
define e fiscaliza a "natureza leve" dos serviços
que lhe são atribuídos? Serão os serviços leves
sempre favoráveis à formação moral da criança?

Levar tóxicos, drogas de um ponto para outro
é um trabalho muito leve, mas não é adequado
à formação da criança.

Levar revistas pornográficas aos escritórios é
um trabalho leve mas não está adequado à forma
ção da criança.

Art. 405. Ao menor não será permitido o tra
balho:

1- · ..
11- em locais ou serviços prejudiciais à sua

moralidade
Ainda mais: Quem poderá fiscalizar o trabalho

de uma criança na rua? E por que a exigência
somente quanto à formação moral, quando a
criança é um ser em intenso processo de desen
volvimento global? Ignorarão os legisladores que
o trabalho na rua, mesmo de natureza leve, i~ca
pacita a criança para um futuro trab_alho esta~el,

disciplinado e hierarquizado? Ignorarao q~e a Vida
na rua cria, uma segunda natureza, predispondo
a criança para o nomadismo permanente, toman
do-as marginais em potencial?

Concluindo nossas reflexões sobre o trabalho
da criança transcrevemos o depoimento de dois
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participantes do I Encontro sobre Meninos de Rua,
realizado em Brasília em maio de 1986:

"O certo mesmo é a criança não dever
trabalhar, era s6 para estudar. O traba
lho ajuda em casa e o estudo ajuda na
vida."

"Não dá pra estudar: de dia eu tenho
que trabalhar, de noite não tem vaga e
chove bandido."

Temos, assim, oferecido alguns subsídios so
bre um problema que considerei sempre um dos
mais graves, que é o trabalho com a criança.
Penso que esse problema, por SI SÓ, mereceria
um seminário, para podermos estudar quantas
deturpações, quantas deformações exigem, no
sentido de defesa, apresentadas até mesmo como
defesa da cnança.

Direitos e Deveres do Menor - FI.4

Capítulo VlIl- Do Poder Judiciário Que fun
ção exerce o Poder Judiciário na defesa da crian
ça.

Artigo 112 - O Poder Judiciário é exercido
pelos seguintes órgãos:

l-Supremo Tribunal Federal
Il-Conselho Nacional de Magistratura
III - Tribunal Federal de Recursos e Juízes Fe-

derais
IV - Tribunais e Juízes Militares
V- Tribunais e Juízes Eleitorais
VI-Tribunais e Juízes do Trabalho
VII - Tribunais e Juízes Estaduais
A Constituição vigente determina a existência

de tribunais e juizes especializados para militares,
eleitores e trabalhadores, não havendo qualquer
referência àjustiça de menores; depreende-se que
esta será exercida pelos tribunais estaduais: cons
tantes no inciso 7.

Artigo 144 - Os Estados organizarão sua justi
ça, observados os artigos 113 a 117, desta Consti
tuição, a Lei Orgânica da Magistratura e os dispo
sitivos seguintes: e tem como Complementação:
(sete incisos e 6 parágrafos, sem qualquer refe
rência à justiça de menores).

Nota-se pelos textos acima que enquanto os
juízes militares, eleitoreiros e trabalhistas integram
uma carreira especializada, a justiça do menor
faz parte da justiça comum sem qualquer especia
lização. A função de juiz de menor é apenas uma
etapa na carreira do magistrado, para a qual é
designado sem sua opção, não raro a contra
gosto, podendo esta designação recair sobre um
magistrado provindo das varas da fazenda, crimi
nal ou outra qualquer. Que conhecimentos espe
cializados levará para sua nova função, se o con
curso para juízes estaduais não inclui qualquer
matéria específica sobre a criança, nem as pecu
liaridades da justiça nessa área?

Eu pretendia trazer um programa de um con
curso para juiz estadual, mas não me foi conse
guido. Mas tive este depoimento dado por um
juiz estadual que fez um recurso recentemente.

A população de Oa 18 anos, no Brasil, atingia
em 1985, segundo dados do IBGE, cerca de 63
milhões, ou seja, 46,3% da população total. Era,
pois, superior a dos militares e dos trabalhadores,
cujo total, de cerca de 87 milhões, inclui largo
percentual de crianças de 12 a 18 anos.

Acresce, ainda, que a infância e a adolescência
são etapas vitais incomparavelmente mais com
plexas e mais importantes para o destino do país
do que militares, eleitores e trabalhadores, cujas
funções as crianças de hoje irão desempenhar
no futuro.

AConstituição brasileira parece ignorar a evolu
ção demográfica no Brasil,que se intensifica, logi
camente, nos grupos mais jovens, de extrema
vulnerabilidade em face das suas características
e exigências biopsicossociais.

Em fins do século XX, chamado de "Século
da Criança", quando os conhecimentos quanto
ao seu valor social e humano, necessidade e direi
tos polarizam o interesse de tantos cientistas, co
mo admitir que a Constituição de um país civili
zado se omita de exigirespecialização para o trato
de tão transcendente problemática?

Todos esses questionamentos provam sobeja
mente o abandono da criança brasileira perante
a lei do seu país. Caberá, esperamos, à nova Cons
tituição reparar tais omissões

Não quero encerrar essa crítica ao capítulo de
Justiça do Menor, sem mencionar que existiram
valiosas exceções, mas são sempre exceções,
nestes meus 40 anos de trabalho, tive esperíências
positivas, experiências negras, também, com jui
zados de menores Vi um juiz defender um adulto
contra uma criança; vi crianças prejudicadas na
Justiça de Menores. Porque, realmente, como juí
zes com mentalidade, muitas vezes, de um crimi
nalista, para aplicá-la na Vara de proteção à infân
cia!

O que pleiteamos, Srs. Constitumtes, em nome
de sessenta e três milhões de crianças brasileiras?

1) Reformas políticas, econômicas e sociais
compatíveis com a dignidade humana que estan
que o fluxo de abandono da infância.

Tivemos, hoje, a experiência de crianças com
as suas vozes infantis virem aqui pleitear os seus
direitos. O que isto prova? Isto prova a nossa de
missão como adultos e a falência de um sistema
político, econômico e social. Estamos, hoje, às
voltas com milhões de crianças nas ruas. O pro
blema do menino de rua ameaça polarizar o inte
resse de todos os trabalhadores no campo do
bem-estar da infância. No entanto, é um problema
que não devia existir, ele é somente indicador
do grau de omissão deste povo diante dos deve
res, de um dos maiores deveres, este de proteger
a criança.

2) Criação da Justiça de Menores, a nível fede
ral, à semelhança da Justiça Militar, Eleitoral e
Trabalhista.

3) Revisão e reformulação do Código de Meno
res, transformando-o ern'efetívo instrumento tute
lar do menor. Este objetivo só será atingido com
a participação das diversas categorias profissio
nais voltadas para a infância e da comunidade
em geral. À semelhança do que se realiza, no
momento, na Assembléia Constituinte.

4) Revisão e reformulação da lei que institUI
o salário-família, tomando eficaz instrumento de
proteção à criança.

5) Elevação da idade de 12 para 14 anos para
o início da vida profissional normal, sem que seja
descartada a possibilidade de sua elevação para
16 anos, quando as condições sócio-econômicas
do País o permitirem.

6) Manutenção de idade de 18 anos para impu
tabilidade criminal.

7) Compatibilização das LeisTrabalhistas com
os Direitos da Criança e os demais dispositivos
incluídos na nova Constituição.

8) Introdução de dispositivos que representem
amparo efetivoà criança e reformulação dos exis
tentes.

Constituição sem Criança, é País sem Fa
bJro

Este último tópico não está incluído no meu
trabalho datilografado; foi incluído hoje. Como
eu disse, o meu trabalho sofreu as conseqüências
de uma certa pressa, de uma falta de tempo na
sua elaboração.

Não me lembro se seria um psicólogo, foi um
dos meus mestres ou médico que dizia:"Acriança
abadonada é o mais grave enfermo de uma socie
dade'. Porque esta criança é o mais grave enfermo
de uma sociedade, pleiteamos que sejam organi
zados cursos, recursos educativos permanentes
para todo o pessoal, não só o monitor, para o
pessoal que vai de monitor, diretor ou juiz de
menores, de todas as pessoas que trabalham no
campo de proteção à infância. Se a criança é
realmente o mais grave enfermo da sociedade,
ela não poderá ser apenas tratada por leigos de
boa vontade. A boa vontade é importante, o amor
à criança é importante, mas isso não fazum médi
co. Não trato de um doente, porque gosto de
doentes, porque sou disponível para tratar de
doentes. Trato de doentes porque tenho um curso
de 6 anos da faculdade de medicina. É isso que
me habilita a tratar de um doente. Tratar de uma
criança exige uma especialização, porque a crian
ça é um ser em formação, a criança é, de todos
os seres, o mais complexo. E uma criança aban
donada, uma criança que conhece as misérias
das ruas, uma criança que passou fome, uma
criança carenciada, é um enfermo profundo. Essa
criança precisa ser tratada por um pessoal espe
cializado.

Até mencionava, aqui, para os Srs. Legislado
res, a necessidade de leis que defendam real
mente a criança. Acriança é objeto de exploração,
não só em seu trabalho. Em minha vida profis
sional vi fortunas, patrimônios particulares se for
marem à custa da proteção à infância. VI pessoas
começarem com instituições com 10 crianças,
com 15 crianças e terminarem com um sítio, em
Jacarepaguá, e depois fecharem a instituição fica
rem com o sítio.

O terreno onde, no Rio de Janeiro, estão as
estações do metrô ao lado da Rua Mena Barreto,
era uma instituição à criança, era um sítio no
centro do Riode Janeiro. Esta instituição foivendi
da, a dona recebeu do Governo Carlos Lacerda
uma fortuna por aquele terreno e fechou, simples
mente, a instituição que havia chamado Lar da
Criança, e não foi substituída por outra. Recebeu
uma fortuna com a qual ela poderia quase que
montar um sistema de proteção à criança no Rio
de Janeiro. A criança é VÍtima da exploração.

Outro tópico, que muitas vezes feriu a minha
atenção, foi a questão dos legados. Muitas pes
soas deixam legados para instituições sociais, so
bretudo de proteção à infância, que vão parar
nas mãos de outras pessoas, inclusive de pessoas
de alto gabarito.
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São muitas as violências que se praticam contra
as crianças e muitas devem ser, também, as for
mas de intervenção para coibi-Ias.Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra à representante da CNBB e Pasto
ral, do Menor, Irmã Maria do Rosário Cintra

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO CINTRA - Acho
que depois do que acabamos de ouvir, e que
lamento que muitos não estejam presentes para
escutar, porque o Brasil espera que esta Consti
tuinte seja para valer. Que todos aqueles que fo
ram eleitos pelo povo cumpram seu dever.

Quero crer que todos os ausentes estejam com
compromissos sérios.

Venho aqui, não em meu nome, venho em no
me da CNBB, a pedido de Dom Luciano Mendes
de Almeida, recentemente eleito Presidente e, por
tanto, impedido de estar hoje aqui. Mas estará
amanhã ou logo nestes dias, na Comissão de
Direitos, se não me engano e certamente falará
sobre a criança, sobre o menor, porque é uma
das suas opções muito fortes.

Estou engajada na Pastoral do Menor, da Arqui
diocese de São Paulo, por isso esse trocadilho
que se falava. Moro em São Paulo, e faço parte
desse embrião de uma Comissão Nacional da
Pastoral do Menor e, portanto, ligada à CNBB.
Eu não falo em meu nome, venho em nome dos
outros agentes de pastoral, de centenas de pes
soas comprometidas, nas perífenas, nas comuni
dades e de muitos menores. Se não fosse em
nome deles, eu não teria ficado, agora à tarde,
aqui, mas vou voltar e dizer a eles: "Não dei o
recado de vocês, eu me sentiria mal". Foi com
muito sacrifício que precisei transferir a viagem
e deixar aqui o recado, que espero, os presentes
possam, depois, transmitir aos Companheiros de
trabalho.

Muito do que foi dito hoje cedo, seja pelo Movi
mento Meninos de Rua, seja pelos próprios meni
nos, muito do que foi dito naquela placa pelo
Grupo da Embaixada da Paz, muito do que agora
foi dito, teríamos apenas que assinar. Mas uma
frase me preocupou aí, de uma das SI""' Consti
tuintes - a preocupação nossa é o que fazer
e como fazer. Acho que há duas responsabili
dades muito grandes aqui. Compenetrarmo-nos
do que realmente é a criança, o adolescente, o
jovem empobrecido, neste Brasil, que a Consti
tuição pode fazer por eles? O que o Brasil novo
pode fazer por eles? Porque queremos acreditar
na Constituinte - há muita gente que não acre
dita mais - mas temos que acreditar, puxados
por um grupo que olha para a televisão à noite
ou pela manhã, com ansiedade. O que eles estão
fazendo? Que vêem nas poucas notícias que sa
bem? O que este Brasil novo pode fazer pela crian
ça, pelos adolescentes, pelo jovem empobrecido?
Também há uma responsabilidade muito grande
de V. Ex" que - desculpem-me tratá-los assim
- querem vir aqui ajudar. O que fazer? Como
resumir em 10 ou 12 artigos? Não sei se vai haver
tudo isto, talvez até menos. Como fazer a síntese?
Só é capaz de fazer a síntese quem teve uma
visão do conjunto, analisou em profundidade, e
comina de tal maneira o assunto que pode, em
duas ou três palavras, resumi-los. Sem esse mer
gulho, é impossível.

Sei que os Senhores estão numa fase cansativa;
ouvir, ouvir, ouvir pacotes e pacotes de páginas,

de folhas e ler. É realmente exaustivo. Sobretudo
porque, por exemplo, um com 14 anos, outro
com 10, com 40 anos de trabalho, aquilo foi en
trando gradativamente nas nossas vidas. Para al
guns que já carregam uma experiência, para ou
tros é um campo específico novo; eu entendo
que seja cansativo. Mas é o tributo que os muitos
votos que os elegeram pedem e os Senhores têm
que pagar. Conhecer o problema; depois saber
escolher onde e como? Acho que a questão do
menor ultrapassa um capítulo sobre a criança.
O menor tem que estar presente, tem que ser
o centro, tem que ser o âmago desta nova Consti
tuição; senão ela não irá servir ao povo brasileiro.
Porque, afinal, por que existem leis? Senão para
salvar a vida. A vida que vem da criança? Acho
que não erro em afirmar que a prioridade máxima
da Constituição deve ser a criança.

É o que colocamos aqui, nesta humilde pro
post€!., que deixaremos depois como artigo primei
ro: "A criança será dada prioridade máxima na
aplicação dos recursos nacionais".

Anossa Constituição pode começar chamando
o nome de Deus. Isto é importante. Mas, ficaria
como uma coisa vaga, como uma formalidade,
se de fato a vida humana não tiver sendo a priori
dade em todas as decisões públicas, políticas,
e sobretudo na aplicação de recursos. Porque é
a mola para que haja prioridade real e concreta.

Afinal, por que eu falei em criança, adolescente,
jovem e não falei em menor? Sei que esta Subco
missão é do Menor e nós também dizemos pasto
ral do menor, mas, lá em São Paulo, dizemos:
"Queremos ser uma pastoral suicida. Queremos
que morra a expressão menor, da maneira como
ela existe em nosso País". Gostaria aqui que todos
procurassem, nas outras línguas, qual é o corres
pondente a menor, no sentido em que nós enten
demos. É enfant, é niíio,é criança? Ninguém
chama de menor. Lamento que o Dr. Salim Curiat
não esteja aqui, porque ia justamente rebater 
poderei fazê-lo posteriormente, quando ele - um
lapso, acho que ele é o representante da LBA
-, ele diz que trabalhava com 1 milhão e 500
menores. E eu disse-lhe: "O Senhor não trabalha
com menores, o Senhor trabalha com crianças".
É preciso distinguir muito bem criança do menor.
Por quê? Não devemos distinguir, o menor é
criança, a criança é menor. Mas, para nós, o me
nor passou a ser quem? A criança empobrecida,
marginalizada, de rua. Nós lemos uma vez num
jornal de São Paulo: "Uma criança foi assaltada,
um menor, na porta do Colégio Dante Ohveíra".
E nós que tínhamos essa dimensão crítica per
guntamos: "Quem era a criança que foiassaltada,
não era um menor? E quem era esse menor que
assaltou a criança? Não é uma criança?" O que
está acontecendo? Um fator de marginalização,
de uma certa porcentagem, e grande, de nossa
população.

Por isso é que procuramos na campanha da
fraternidade, este ano, que é uma grande campa
nha nacional que todos já têm conhecimento,
que a cada ano a CNBB faz sobre um tema, há
23 anos, em que se vêm escolhendo temas signifi
cativos que são assumidos pela pastoral. Neste
ano de 1987 o tema é exatamente o menor.

Vouter oportunidade de entregar, aos que dese
jarem, o próprio texto básico desta campanha.
Foi dali que se tirou este gráfico que está ao lado
e que consta do manual na página 15, e lá é

detalhadamente explicado. Isto foi construído
com contribuições do Brasil inteiro; Vieram de
todas as comunidades, de todas as regionais, de
todos os Estados descrições de quem era o me
nor, quem era a criança para eles. Concluímos
esse quadro, que peço me acompanhem rapida
mente.

Em geral conhecemos a criança na fase 8, na
delinqüência, quando ela já passou pela delegacia
e passou pela Febem e Funabem. Estas criança
que estão na fase 8 são poucas, relativamente,
e em São Paulo, num levantamento feito recente
mente, não passava de 150, se calcularmos que
a população lá - cheguemos a 200 - irá para
mais de 20 milhões, não 'vai nem para ,05% o
número de menores que chegam lá. No entanto,
ele estigmatiza e rotula todos os outros. Mas, qual
é aquele grupinho de criança que chega lá? Eles
já saíram da zona rural, desatendidas. O Brasil
é um País agrícola, que devia ter a maior parte
de sua população na zona rural. Por isso estou
dizendo que o tema da criança mexe com todos
os temas. É muito importante que se pense na
criança que está na zona rural, porque é lá que
sua família deve ser bem atendida, para que a
criança não tenha que Vir para a cidade, aquela
que vem andando. Uma criança respondeu para
um agente nosso da Pastoral, em Rondônia, Porto
Velho, quando lhe perguntou: "Você está aqui na
cidade, de onde você veio"? "Nós veio da zona
rural" "Mas por quê?" "Ah, o pai vai e nós tem
que ir". Esta frase nos deu origem para um docu
mentário. E um dos slides que podem ser conse
guidos pela Edições Paulinas, que mostra o ca
minho da criança. Ela vem para a cidade com
a família, pensando que vai encontrar tudo. E
vai cair onde? Nos bairros empobrecidos, nas fa
velas e nos cortiços. Ali, naquela situação, conti
nuam a nascer crianças e, durante a gestação
e a primeira infância, sofrem danos Irreparáveis!
Já vimos mulheres grávidas com tal sofrimento
que se disse: "É impossível que essa criança não
sofra as conseqúências disso". Sabemos que, nos
primeiros anos, se marca a personalidade da
criança.

É necessário investir aqui, para que não tenha.
mos depois cnanças deficientes mentais, que au
mentam numa quantidade muito grande porque
não foram atendidas nos primeiros anos. Temos,
na fase 4, crianças e adolescentes empobrecidos
que são, como se dizaí, 36 milhões, mas é sempre
um dado estimativo. A Dr' Marina lamentava não
ter dados estimativos precisos. Não sei se vamos
conseguir e nem sei se é o mais importante. Estão
aí, estamos vendo que são milhares, milhões, e
nós temos que acolhê-los. Essa criança, esses
jovens e adolescentes empobrecidos estão sem
moradia, sem alimentação, sem atendimento de
saúde adequado, sem escola, porque a escola,
do jeito que está, os expulsa. Eles chegam lá e
ao serem matriculados não têm identidade. A es
cola foi de tal maneira organizada que aquele
que recebe a matrícula, quando a mãe chega,
diz:"Vimmatricular meu filho''. E a escola pergun
ta:" "Onde está a identidade?" A mãe responde:
"Ah, não tem não". A escola responde: "Ah,então
vai procurar". E essa mulher não vai atrás, porque
ela não sabe nem onde ir, não sabe que a LBA
lhe daria gratuitamente. E aquela criança volta
para casa, nem entra na escola. Quando entra,
não fica, porque não tem uniforme, não tem mate-
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rial escolar. Se fica, sai no primeiro ano, porque
ela tem uma cultura totalmente diferente daquela
que a escola lhe fornece. Tem de haver uma revi
são nas escolas. Mas em geral ela sai da escola
também, porque tem que ajudar os pais. São 900
mil famílias constando do texto da campanha que
vamos lhes entregar, que sobrevivem única e ex
clusivamente com o trabalho da criança. Porque
aquele pai que veio da zona rural sabe capinar,
sabe cavar terra; ele não sabe construir, não enten
de de eletrônica, não tem os empregos que estão
sobrando na cidade. A criança sabe fazer um bis
cate qualquer, e as meninas podem ser domés
ticas, como nos disseram aqui, as mães e as do
mésticas. Esta criança vai para a rua, para ajudar
a trazer um dinheirinho para casa, mas aquele
pai está tão aflito que quando a criança não traz
o dinheiro que ele deseja, muitas vezes ele descar
rega nesta criança a sua frustração. A criança
apanha só porque não trouxe dinheiro para casa.
Um dia, dois dias, três dias, ela apanha dos pais,
mas não volta mais para casa. Aquela criança
que estava na rua e que tinha um vínculo com
a família, passa a ser uma criança de rua, ela
perde os vínculos com a farnílía, ela se distancia.
Muitas vezes, quando ela volta para aquele barra
co, os pais não estão mais lá. Outras vezes, ela
é mandada embora, porque o novo companheiro
da mãe não a quer.

Vamos ter o capítulo da farnílía. Vamos consa
grar aí a união estável de um homem e de uma
mulher. Nós sabemos o número de famílías in
completas, assim chamadas, em que aquela mu
lher com 7 ou 8 filhos, sendo cada um de um
companheiro, que quando muito, ela se casou
com o segundo, porque, em geral, a história é
assim: ela engravida quanto ainda adolescente,
o rapaz não assume a paternidade e, de repente,
ela encontra um outro que a assume com o filho:
"Eu vou ajudar você a criar o seu filho" E quando
ela está com mais um ou mais dois, ele também
se manda. E ela, então, para sobreviver, vai entre
gando o seu corpo a tantos outros, para que a
ajudem a criar os fílhos, Temos crianças que vão
à escola e vêem colegas com o mesmo sobre
nome e se assustam - assim está o Brasil e
muito mais do que se pode imaginar - o menino
se assusta e fala: "Nossa! Eles dois têm o mesmo
nome, todos são da Silva". Porque na casa dele,
quando estão registrados, cada um tem um so
brenome. E essa criança de rua, da qual os senho
res viram uma amostra aqui, já é a fase 6 de
uma caminhada de marginalização. E está au
mentando o número de crianças de rua, de crian
ças que estão nascendo na rua.

Temos em casa, e tenho na minha comuni
dade, uma mãe solteira que estamos apoiando;
uma ex-menor de instituição que está amamen
tando outra menininha que nasceu na rua, cuja
mãe está presa. O pai está baleado e fugido. Nós
estamos repetindo o que, na Colômbia, já é la
mentavel; os los gamines, que é uma geração
de crianças que nascem na rua. Isso já está acon
tecendo ao menos nas ruas de São Paulo. E que
a criança que foi para a rua e lá ficou 3 ou 4
anos, dificilmente, se adapta a morar outra vez
numa casa, por mais acolhedora que seja. Não
se ajeita mais a ter que trocar roupa para dormir,
a sentar numa mesa para comer, não se ajeita.
Já imaginaram o que é 3 ou 4 anos com uma
estrutura totalmente diferente - eu deito no chão

e durmo; eu tomo banho no chafariz? Essas crian
ças estão tendo filhos nascidos na rua. E depois
nós vamos querer, de repente, que essas crianças
que têm toda uma outra maneira de fazer e pen
sar, ajam e se comportem com os nossos valores.
E quando elas não ajem com os nossos valores,
nós pedimos a nossa segurança, que nos defen
dam, mas pelo Código de Menores que deveria
defender a criança, irá prendê-Ias. Ela faz a pri
meira experiência da dura justiça, a dura expe
riência da justiça da sociedade. E a fase 7. Vocês
já imaginaram? Nós já acompanhamos o relato
de uma primeira prisão. A primeira vez que um
menino, como aconteceu com o Joilson de Jesus
que, cansado de vender santinhos e não render
nada, pegou uma correntinha de uma pessoa.
Aliás, dizem que pegou, porque até agora nada
foi provado. E ele é preso. No caso, Joilson foi
preso e morto. Outros são presos e algemados,
colocados em camburões, levados para as dele
gacias desvestidos, espancados, colocados em
paus de arara. Tudo isto podemos provar que
acontece, ora daqui ora dali, e que denunciamos
daqui. Depois vão parar na FEBEM. E a culpa
recai toda sobre a FEBEM, a FUNABEM, mas
elas não poderão fazer diferente. De 100 a 150
menores chamados infratores com toda essa car
ga eles têm que provocar rebelião, uma atrás de
outra. Alguns desses meninos, como nós vimos
no interior de Goiás, em que uma agente pastoral
que ficou acompanhando um menino o qual fa
lou: "Já fui preso 43 vezes." Não é só em São
Paulo que acontece isso. Eles vão e voltam. E
dizem o quê? Uma menina disse para mim: "Se
a minha mãe não me amou, se o meu pai me
pôs na rua, quem vai gostar de mim"? Aquele
desamor se transforma em ódio contra a socie
dade e todos nós. Ai tanta gente diz: "Fui ajudar
um menino e ele não quis". Ele não quer. Até
conseguirmos a amizade de um menino levará
tempo, porque ele terá que acreditar nele mesmo,
acreditar em nós, para acreditar que alguém pos
sa amá-lo; ele não se sente mais capaz ou mere
cedor de nenhuma atenção. Então esse menino
diz: "Vou sair daqui" - como disse o menino
que está na fase 8 - "Agora para mim e matar
ou é morrer". Não existe mais esperança. Eles
se agrupam e, aí, sim, formam as gangs diliceis
de serem desfeitas. Grupos em São Paulo, criados
na Zona Leste, em que se matam uns aos outros.
Eles já têm todo um código, já têm toda uma
moral entre eles. Temos agente de pastoral convi
vendo no meio deles, para poder perceber um
pouco mais qual é a sua situação e como aju
dá-los.

Temos, realmente, dado um mergulho nesta
realidade e acho que é difícil, em alguns dias,
algumas semanas, alguns meses, penetrar-se tu
do. Vamos entregar este Iivreto da Campanha da
Fraternidade, texto-base onde procura-se fazer
uma síntese de tudo isto na primeira parte. Logica
mente é um livroreligioso que vai ter, na segunda
parte, um confronto com palavra de Deus. O im
portante aí é que se possa perceber a realidade,
não o problema do menor, porque este é outro
ponto básico. O menor não é o problema, ele
é a conseqüência, o efeito de toda a situação.
O problema é a estrutura da sociedade - somos
todos nós. É o pecado que está aí se quisermos
falar uma linguagem religiosa. O menor é um
efeito, ele é vítima. E pelo contrário, ele seria a

solução se a criança, a vida, fosse posta como
prioridade E solução neste sentido seria se ele
passasse a ser o critério de todos nós. Porque
não se pensa na vida, não se dá prioridade à
criança. Cometem-se tantos erros dos quais esses
menores são o efeito, os resultados.

Neste Iivreto que entregaremos temos, na ter
ceira parte, uma série de sugestões e de aç~s

que já aconteceram e acontecem neste Brasil.
As ações estão todas permeadas do espírito do
que D. Yolanda acabou de falar, isto é, a criança
deve permanecer na família Temos uma página,
a 63, que são as grande metas. Que a criança
seja a prioridade máxima desta Nação; que toda
criança possa permanecer com seus pais.

Há uma menina que me disse um dia, quando
ela chegava de uma experiência na rua; "Sabe?
Fui por aí e às vezes olho um homem e penso:
- será que este é que é o meu pai? Olho uma
mulher que parece um pouco comigo - será
que é a minha mãe? Porque eu sei que os meus
pais vivem. Fui abandonada, não sou órfã". Quase
que diríamos: "Seria melhor ser órfão do que ser
abandonado, de não saber onde estão os pais".
Imaginem os senhores todos aqui: o meu pai,
minha mãe, minha família- se eu não os conhe
cesse, se eu não tivesse um lugar para voltar,
onde sou acolhida, onde tenho um nome, onde
tenho uma identidade, tenho a chave de uma
casa, tenho um cama. E não ter nada, estar só?
É esta a experiência de muitos meninos e meni
nas, mesmo dentro da instituição Eles dizem:
"Isto aqui não é meu". Por mais que se diga,
ele têm toda a razão de dizer.Não são os orfanatos
que devem se modificar; nem internatos estatais
nem particulares. Temos que dar condições às
crianças para que fiquem com seus pais.

Temos que acolher a mãe gestante, acolhendo
a vida desde a concepção. Porque ali naqueles
9 meses se está marcando o futuro daquela vida,
daquela criança, daquela pessoa. Temos que dar
importância à mãe nutriz, que amamente o seu
filho. A primeira violência que se comete contra
a criança é ela não ser amamentada.

Vamos olhar tudo o que a UNICEF está divul
gando em tomo do aleitamento matemo e dos
cuidados nos primeiros anos. E importante que
o pai tenha emprego, que haja salário-desem
prego. E aí todas as medidas paliativas, assisten
ciais poderão cair. Poderá até desaparecer a FU
NABEM, a LBAe a FEBEM. O Bresil verdadeiro
não precisará de instituições supletivas, se as polí
ticas forem corretamente ordenadas, se houver
educação, saúde, trabalho. Porque é impossível
para uma política supletiva consertar aquilo que
já não deu certo. Estamos enganando a nós mes
mos. Por melhores que sejam as creches e as
instituições que a LBA possa criar, ela não vai
nunca substituir aquilo que deveria haver no lar
e nas famílias.

A terceira parte: eu gostaria que fossem distri
buídos aqui o texto e as sugestões que trazemos.
Tentamos reunir, apressadamente, porque fomos
informados um pouco tarde da possibilidade de
vir aqui, mas procuramos reunir alguns itens, já
formulando sobre a modalidade de artigos que
nos parecem essenciais para o Capítulo do Menor
ou para a Constituição, como um todo.

Aqui estamos dizendo:
Primeiro: À criança será dada prioridade máxi

ma na aplicação dos recursos nacionais.
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Segundo: Todas as crianças têm igual direito
à alimentação, à saúde, à educação, ao lazer e
à identidade. Garantir-se-á a toda criança o regis
tro de nascimento gratuito.

Terceiro:A integridade fisica, mental, psicológica
da criança será garantida pelo Estado.

Quarto: Não se permitindo, sob qualquer hipó
tese, o uso da violência, seja por parte dos pais,
dos responsáveis, das instituições e das autori
dades policiais.São as 4 instâncias que são fontes
de maltrates e de tortura para as crianças. Há
mães que batem nos filhos,descarregando sobre
as crianças o que recebem dos companheiros.
Estes, por sua vez,descarregam na esposa a frus
tração do trabalho e da vida como um todo. A
tortura é crime que não tem fiança, que não tem
prescrição, imprescritível, e que não tem anistia.
Sobre este artigo insistiríamos em que ele apare
cesse.

Vários movimentos irão colocar isso sobre a
família.Eum direito de todos os filhos permane
cerem sob os cuidados de seus pais. Agora os
Srs. dirão: "Mas quantas crianças já perderam
os vinculos"? Então que se criem alternativas se
melhantes à família, lares, pequenos grupos, em
que os educadores possam ter, com as crianças,
essa relação. Morei 5 anos com 10 meninas; fiz
experiência com elas e depois fiz pós-graduação
na PontifíciaUniversidade Católica de São Paulo.
Ao mesmo tempo fiza pós-graduação e esse tra
balho prático. Morei com um grupo de 10 a 12
meninas, vindas da Febem e de internatos. Hoje,
as acompanho em uma república onde elas mo
ram. Algumas já são mães solteiras, como eu
falei, outras já constituíram seu lar. Percebíamos
a diferença da menina que morou em internato,
mesmo espírita. Digo isso para mostrar que so
mos da CNBB,IgrejaCatólica, e há diferença entre
uma criança de instituição da comunidade da que
vinha da Febem. Aquela que vêm das instituições
do Estado, até hoje, algumas estão com 19 e
20 anos, e eu as acompanho. Elas acham que
devem perceber tudo de graça, porque para elas
o Estado é o pai. Ele é rico, ele tem. e até nós,
que hoje nos apresentamos a elas, somos de certa
forma representantes dessa sociedade que elas
aprenderam a ver como rica, porque na Febem
nunca lhes faltou nada.

Ouvi, uma vez, uma nutricionista da Febem
dizer, num debate que se fazia sobre a alimen
tação: "Ascrianças da Febem se alimentam muito
bem, porque a nossa alimentação tem mais calo
rias do que aquelas prescritas pela Organização
Mundial da Saúde". E a pessoa que falava isto
achava que dizia uma coisa muito importante.
E queríamos dizer: "Minha filha,você está distan
ciando a criança da realidade dela". Dentro da
Febem, ela se alimenta muito bem; mas, depois,
volta para casa..." Como sempre acontece. São
tantos os casos que teríamos para contar!

Aconteceu numa visita de liberdade assistida,
- este é um projeto que se desenvolve em São
Paulo há quase 10 anos - de uma pessoa que
chegou à periferia e disse: "Como está o menino,
o Joaquim? "A mãe respondeu: Ele está muito
ruim". "Mas como e por quê?" "Sabe? Ele está
tão pedante, quer que todo mundo tome banho,
quer que todo mundo escove dente, não temos
água nem para beber!" Onde ele havia aprendido
isso? Dentro de uma instituição, mas uma institui
ção que o distanciou da realidade. Temos que

ir aonde ele está e fazer-lhe um trabalho a partir
da sua realidade, melhorar a vida dele e da família
como um todo; do contrário ele se toma um estra
nho na famíliae não conseguirá fazer essa síntese.

Cabe ao Estado garantir as condições neces
sárias para que as famílias possam permanecer
com os seus filhos. E, principalmente, garantir
o quê? Moradia e alimentação. O resto virá, se
a escola atender, se o pai tiver trabalho. Não se
fará qualquer discriminação, no que diz respeito
à criança, à família civil e à famíliade fato. Porque
as crianças não têm culpa dos seus pais não terem
se casado oficialmente. Não será permitida qual
quer discriminação quanto à filiaçãoseja ela bioló
gica ou supletiva, no caso de adoção. Vejam a
expressão: "quanto ao pátrio poder, dever". Não
é pátrio poder isolado. Porque vemos às vezes
crianças que poderiam ser adotadas e não o são,
porque a mãe não abriu mão do pátrio poder;
na realidade, ela não assumiu e a criança não
poderá ter uma outra família. Então, é um pátrio
poder que é um dever e é preciso que isso entre
na mentalidade da população.

Teria uma série de outras considerações a fazer
aqui, mas o tempo não me permite. Acreditamos
que é dever do município atender à criança aban
donada; que ela não tenha de vir para o Estado
ou não tenha de ir para outra cidade, que ao
Estado e à União caberá apoiar o município, sub
sidiá-lo; que as instituições prestem atendimento
à criança, se houver tipo lares, tipo aldeias que
sejam abertas à comunidade. Que a educação
seja um direito de todos, e gratuito desde o início,
e não só dos 7 anos, até o fínal do primeiro grau,
no minimo e essa gratuidade se estenda ao mate
rial escolar; que haja uma educação especial não
só para os portadores de deficiências físicas e
mentais, mas também para as vítimas de deficiên
cis alimentares. Quando a criança sai da escola
é porque ela não está nem conseguindo ouvir
o professor de tanta fraqueza; como também há
certos grupos que têm cultura própria, como os
indígenas, como certos grupos das periferias, que
vieram do interior e têm uma cultura diferente
da nossa - não é que eles saibam menos do
que nós - sabem coisas que nós não sabemos
e vice-versa.Então, nós temos que adaptar o currí
culo da escola à cultura deles e não transmitir
a nossa cultura ao currículo.

E finalmente, falando da saúde que esta seja
um dever de todos, principalmente a saúde mater
no-infantil e o serviço dentário. É muito impor
tante prestar atenção sobre tudo isto. O último
é o capítulo sobre o trabalho. A criança não deve
ria trabalhar. Tem uma expressão aqui, de uma
certa forma, iremos precisar corrigir. A criança
trabalhadora. Acriança não deveria trabalhar; mas
se começar a trabalhar que seja depois dos 14
anos e com o salário mínimo integral, com 20
horas semanais, ou seja, que ela tenha as outras
20 horas para estudar. Porque a criança tem que
estar estudando.

Não será permitido, logicamente, todos falam
de um trabalho insalubre e perigoso; é preciso
que haja controle disto, como a Secretária do
Menor, de São Paulo, falou, ontem, aqui que o
próprio Estado e não só a Delegacia do Ministério
do Trabalho possam controlar as aberrações que
se cometem em relação à criança. Finalmente,
eu diria, que o Serviço Militar tem sido um fator
terrível de marginalização. Porque o menor de

16 anos não consegue mais emprego por causa
do Serviço Militar. Então, se sugere aqui um servi
ço cívico social remunerado para todos, inclusive
para as mulheres e com opção para o Serviço
Militar - que todos os jovens do Brasil possam
dar um ano de serviço à Pátria e que esse serviço
não cause aquela obrigação de ônus, de vinculo
para a empresa.

São as obrigações da Previdência, que muitas
empresas eliminaram este ano. Não sei se dei
todo o recado, que o grupo todo que eu repre
sento gostaria que eu desse. Mas espero que vo
cês sintam, os Senhores sintam, V. EX'" sintam
no que foi dito até aqui, no texto que lhes deixo
nessa pequena contribuição, um apelo forte. E
importantíssima esta Subcomissão e deve ser le
vada a sério, muito a sério, para que o tema crian
ça seja básico em todas as Subcomissões. E
quem sabe se a nossa Constítuição poderá come
çar: "À criança será dada prioridade máxima na
Nação." E isto que deixo e confio à responsa
bilidade, à competência e à seriedade de todos
aqui

Espero que tenhamos outras oportunidades de
contacto. Voltaremos através de outros movimen
tos, vamos tentar escrever isto de uma forma mais
completa, e que possamos no fim, dizer: "Vence
mos essa batalha'" Que S. EX'" sejam felizes, e
Deus os inspire. E a criança, movendo-os até nos
sentimentos e na íntelíqêncra, ajude V. Ex" a es
creverem uma nova etapa de nossa História.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tere
mos amanhã, aqui, às 9h30min, Dom Luciano
Mendes de Almeida, Presidente da CNBB, que
virá falar sobre Sistema de Adoção. Gostaríamos
de contar com a presença dos nossos Consti
tuintes, das pessoas que nos assistem, para t0
marmos parte naquele importante debate. Eis que
é um dos assuntos também muito palpitante que
temos hoje, envolvendo a grande e complexa
questão da infância brasileira. Temos o último
expositor, Dr. Alcino Machado Pinheiro, que du
rante 20 minutos usará da palavra. O Dr. Alcino
Machado Pinheiro, com a palavra.

O DR. ALCINO MACHADO PINHEIRO - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constitumtes. Temos aqui
presenciado inúmeros depoimentos sobre a pro
blemática que envolve a criança, e o jovem des
provido das condições mínimas para o seu desen
volvimento sadio. Conhecemos também, dezenas
de proposições que objetivam dar soluções a es
ses problemas.

Cada um de nós que aqui comparece, traz um
enfoque dessa realidade. Por isso as proposições
nascem dessas formas de ver e sentir os proble
mas. Tivemos hoje as presenças ilustres da Pro
fessora Marina Bandeira, e do Dr. Marcos Vilaça,
Presidentes da Funabem e da LBA.

Cada um deles abordou a questão no ângulo
de atuação e ambos preocupados com a proble
mática com a qual trabalham e convivem dia-a
dia. Para nós, como Presidente Nacional, de insti
tuições que organizam e mantêm sistemas de
casas-lares no Brasil inteiro, e que atendem à
criança sem família e ao jovem oriundo da situa
ção de abandono, caberia também abordar o pro
blema sob o nosso enfoque. Contudo, queremos
trazer também a esta nobre Subcomissão, algu
mas sugestões atinentes a uma realidade global,
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a que estão inseridos 13 milhões de crianças de
famílias de baixa renda de nosso País.

Todos nós conhecemos a realidade social que
envolve a criança e o jovem. Ela é reflexo de
uma estrutura social e econômica profundamente
marcada pelo colonialismo, e pelo capitalismo
pioneiro. Essa estrutura conserva ainda heranças
marcantes do subdesenvolvimento e da explo
ração do homem pelo homem. A criança e o
jovem são marcados ainda hoje por preconceitos
que não podem ser admitidos em nossa época.

Ao filho da mãe solteira é negado o direito ao
nome; aos filhos de casais não consorciados é
negado o direito à legitimidade paterna; a criança
orfã e abandonada é negado o direito a um lar
e a uma família; a 53% das crianças até 6 anos
é negado o direito à alimentação racional. São
12 milhões de crianças desnutridas em nosso
Pais. E ainda mais, a 1/3 da população em idade
escolar é negada a possibilidade de freqüentar
a escola. Esta é, em leves comentários, a realidade
social na qual estão inseridas as nossas crianças,
1/3 da nossa população infantilintegrante de po
pulações de baixa renda. Esta é a nossa realidade,
uma realidade profundamente intocável durante
o tempo, e que eu acredito, numa simples Consti
tuição, os legisladores de uma Carta Magna, não
conseguirão mudar toda essa estrutura. Porque
ela está radicada em muitas áreas de atuação.
E não apenas numa Subcomissão de enfoques
da problemática da família,da criança e do idoso,
poderão ser abordados temas tão profundos e
amplos.

Mas, falemos agora exclusivamente da criança
sem família, daquela criança à qual o Estado deve
proteção e apoio. O problema da criança sem
família constitui um dos mais sérios problemas,
principalmente para crianças até 7 anos de idade,
a qual não dispõe de centros de recepção especí
ficos para a sua idade e para a sua problemática.

Os centros de recepção provisória existentes
em todo o Pais recebem menores de todas as
Idades e com os mais variados problemas, entre
os quais a deliqüência.

Nós já assistimos em Recife, em São Paulo,
em Porto Alegre, em Salvador, em Fortaleza, a
denúncia nesse sentido e procuramos, muitas ve
zes, integrando Comissões da Frente do Direito
da Criança, verificar a convivência de crianças
pequenas, crianças sem problemas graves mistu
radas com crianças de maioridade e com crianças
com problemas mais profundos.

É de todo recomendável que a criança sem
família, sobretudo aquela com menos de 8 anos
de idade, com o problema exclusivode ter perdido
os pais, por morte destes, por abandono, possa
dispor de lugar adequado para seu atendimento.
Tanto na recepção provisória quanto no recebi
mento definitivo, em qualquer desses casos, a
criança precisa dispor de um ambiente adequado,
igual ou semelhante à sua própria família.

O modelo semelhante à família já existe e foi
comprovado em todo o mundo. Nasceu logo
após a Segunda Guerra Mundial,na Áustria,quan
do procuraram atender a crianças órfãs e viúvas
dessa Segunda Guerra Mundial. Foram construí
das e organizadas casas-lares com famílias cons
truídas, através de um triIDalho social, pela própria
comunidade ~ COh ·jJ"3 em funcionamento.

Nesse sistema, as casas-lares não são grupa
mentos de crianças da mesma idade; trata-se de

uma família: 9 ou 10 crianças, de diferentes ida
des, de ambos os sexos, compõem uma família
substituta, com uma mulher selecionada, treina
da, a quem se confia esse lado.

A toda criança deve ser assegurado um am
biente adequado ao seu desenvoMmento físico
e psicossocial, e a família constitui o ambiente
adequado a esse desenvolvimento. Quando essa
criança perdeu a família,por morte dos pais, por
decomposição do lar ou por abandono, deve dis
por de um novo lar, de uma nova família, não
importando que esta seja constituída pelo vinculo
matrimonial ou organizada segundo o sistema
de casas-lares.

O atendimento da criança sem família, pelo
sistema de casas-lares, possibilita a solução de
um número bem maior de casos do que por meio
da adoção ou da colocação familiar, em famílias
constituídas pelo casamento. É preciso que a le
gislação reconheça a famíliaorganizada, segundo
esse sistema de casas-lares, como capaz de ofere
cer as condições essenciais ao desenvolvimento
da criança.

Em virtude do adiantado da hora, não vamos
fazer referências às proposições que aqui quere
mos deixar,mas as deixamos por escrito à Subco
missão e acreditamos que muitas delas devem
ser analisadas com profundidade. Aquela sobre
o conceito dado à família,pela atual Constituição,
que reconhece apenas a família organizada sob
o casamento, e ela é reconhecida e amparada
pelo Estado. Sabemos que em nosso País há uma
quantidade muito grande de casais que não são
casados, que têm filhos e os filhos são conside
rados ilegítimos e outros filhos bastardos, como
o próprio filho da mãe solteira, que aparece na
certidão só com o nome da mãe e que figura
como pai desconhecido. São marcas que o indivi
duo carrega por toda a vida. Acredito que senta
dos a uma mesa para legislar sobre direitos da
família devemos - os Srs. Constituintes devem
- analisar essas questões e procurar sanar aque
les problemas de herança do passado que não
representam a nossa realidade presente.

Era isto o que eu tinha a dizer.
Agradeço a atenção de todos. Não me foipossí

vel falar tudo o que eu pretendia, mas acredito
que nos poderemos virmais vezes, para oferecer
aquela colaboração que pudermos a todos aque
les que estão hoje preocupados com a elaboração
da nossa Carta Magna. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Por
ordem de inscrição, temos o nosso Relator,Cons
tituinte Eraldo Tinoco, mas eu gostaria de saber
se a Professora e Presidente da Funabem gostaria
de fazer alguma referência aos pronunciamentos
que foram feitos.

ASR' MARINA BANDEIRA- Vejouma conver
gência tão grande de preocupações sob vários
ângulos que, para mim, é altamente positivosentir
que não estou sozinha. Obrigada.

O Sr. Presidente (Roberto Augusto) - Com
a palavra o Relator Eraldo Tinoco.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, ilustres conferentistas:

Hoje,tivemos, nesta Subcomissão, sem dúvida
alguma, um dia de muito proveitoso, de debates
da maior importância e acredito que as coloca
ções feitas aqui nos dão perfeitamente a dimen
são da nossa responsabilidade, da magnitude da

nossa tarefa. Costumo dizerque entendo um texto
constitucional não apenas como o acerto, a arru
mação, a definição dos conflitos, dos interesses
e dos propósitos da sociedade atual, que sem
dúvida a Constituição tem esta finalidade, mas
entendo muito mais um texto constitucional co
mo parâmetros de projeção de uma sociedade
que nós queremos. Nesse sentido quero crer que
o capítulo que trata do menor, nas suas facetas
as mais diversas, signifique realmente, talvez, o
capítulo mais importante do texto constitucional.
Quando me refiro ao capítulo, não que todas as
matérias que tratam do complexo problema da
criança, usando a terminologia que é mais do
agrado de todos, sejam contidas num determi
nado affaire, mas vejo vários segmentos do texto
com esta preocupação.

Hoje, aqui, se tem uma coincidência ínteres
sante, que eu gostaria de fazer referência. E que
aniversaria o nosso Presidente. (Palmas.) Tenho
certeza que o Constituinte Nelson Aguiar deve
ter recebido muitas homenagens, o carinho afe
tuoso da sua família, dos seus amigos. Mas não
tenho dúvida em dizer,pelo que conheço do seu
empenho, do seu esforço, do seu trabalho, que
o maior presente que ele recebeu no dia de hoje
foi este debate e o trabalho desta Subcomissão.
Não tenho dúvidas a respeito. Quero acrescentar
ao nosso querido companheiro também as mi
nhas homenagens e o meu abraço fraternal.

Analisando os aspectos que foram aqui coloca
dos e dentro dessa preocupação que é nossa,
esta Subcomissão tem uma característica interes
sante: eu não vejo aqui conflitos, como é comum
em muitas das comissões constitucionais. Vejo
aqui uma convergência de interesses. É possível
que na hora exata de termos um texto que vá
retratar todas essas preocupações, todos esses
detalhes, todos esses aspectos, não consigamos
reunir em alguns artigos de um texto constitu
cional todas essas preocupações. Talvez tenha
mos até divergências na forma de colocar essas
preocupações, mas não tenho dúvida de que o
ponto fundamental, que é aquele de consagrar
mos no texto constitucional dispositivos que per
mitam à criança ter a possibilidade de desenvolver
plenamente as suas potencialidades, dentro de
um contexto social adequado, para que ela não
sofra nenhum tipo de marginalização. Acredito
que nesse objetivosomos inteiramente unânimes.

Com referência à proposta da CNBB,uma pro
posta muito bem fundamentada e que abrange
vários aspectos, fIZ aqui, rapidamente, algumas
observações que quero trazer ao debate.

Quanto à definição dos direitos individuais,no
contexto da criança, nesses direitos individuais,
o aspecto da família, as preocupações estão muito
bem colocadas, mas algumas questões estão,
efetivamente, embora presentes no plano ideal,
acredito que no plano prático não se tome viáveis.
Não quero de maneira nenhuma refutar o plano
ideal. Acho até que se tivéssemos que consagrar
em apenas um artigo todas as preocupações que
temos com o País, já que estamos tratando aqui
de uma proposta oriunda de uma entidade religio
sa, eu diria que poderíamos ter uma Constituição
com apenas um artigo dizendo o seguinte: "De
hoje em diante, Jesus Cristo estará entronizado
em todos os corações". E aí todos os outros pro
blemas certamente desapareceriam, mas como
não podemos estabelecer uma norma desse tipo,
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acho que alguns aspectos dessa proposta, tam
bém, fogem um pouco do plano prático para estar
apenas no plano ideal. Voucomeçar comentando
o artigo que diz "ser dever do Município e do
Distrito Federal prover o atendimento da criança
abandonada, através de instituições supletivas, de
caráter eminentemente educacional, comunitáno
e sem fins lucrativos". Estou de acordo, inteira
mente de acordo. Tenho, apenas, uma preocu
pação um pouco mais ampla a esse respeito e
já tenho manifestado isto a esta Subcomissão.
Acho que, no momento em que definimos deter
minada atribuição ao nível de Governo, no caso
aqui específicado do Municípioe do DistritoFede
ral, embora o § 10 indique que a União e os Esta
dos têm o dever de auxiliar os Municípios para
a efetivaprestação desses serviços, acho que nós
incorremos num erro que é comum no Brasil
atual, o erro da centralização de recursos e o erro
de termos sempre a administração municipal, e
em muitos casos também os Estados, depen
dendo das benesses do poder imediatamente aci
ma. Quero tratar esta questão de uma forma
mais abragente; o texto constitucional deve ter
um dispositivo e estou propondo, concretamente,
esse dispositivo dizendo que uma lei complemen
tar deverá definir as atribuições da União, dos
Estados, do DIstritoFederal, dos Territórios e dos
Municípios.

Tenho duas preocupações a respeito: em pri
meiro lugar, só através de uma definição desta
ordem, que naturalmente não caberá num texto
constitucional, mas numa Leicomplementar, po
deremos ter efetiva reforma tributária neste País.

Não se pode pensar na distribuição dos recur
sos públicos se não tivermos um conhecimento
específico das atribuições de cada nívelde Gover
no - no campo da educação, da saúde, da assis
tência social, da prestação de serviços, da infra-es
trutura urbana e regional, dos grandes projetos
que possam impulsionar a economia e, assim,
sucessivamente. Acho que este artigo com o qual
estou inteiramente de acordo, como estou de
acordo também no que se refere à saúde, dizendo
que o atendimento à saúde é um direito de todo
cidadão e dever do Estado e será garantido, atra
vés dos Munidpios - estou de acordo com essas
proposituras - devem estar num contexto mais
geral.

Vejamos o que acontece, por exemplo, com
o ensino de 10 grau no País. As Constituições,
já há muito tempo, definem que o ensino é obriga
tório dos 7 aos 14 anos A Lei rr 5.692, de 1971,
dá a entender que o Município deve, prioritaria
mente, cuidar do ensino de 10 grau, só que, em
primeiro lugar, não se tem uma complementação
dessa providência, com a destinação de recursos
apropriados. Então, por exemplo, para o Muni
cípio cuidar do ensino de 10 grau estou de acordo,
só que os recursos apropriados para isto chegam
ao Municípionuma proporção absolutamente re
duzida e tenho dados concretos a respeito como,
por exemplo, um estudo referente ao salário-e
ducação em que demosntrei, com dados de 1980
-enquanto a matrícula de 10 grau nos Municípios
era da ordem de 26%, o Município só recebia
8% do salário-educação que foi criado, especial
mente, para atender o ensino de l°grau. Mas, co
mo é que o Município poderá atender ao ensino
de 10 grau dessa forma? Resumindo, acho que
o dispositivo é correto mas não deveria estar no

texto constitucinal e sim em uma Lei comple
mentar, de uma legislação ordinária que definisse
não apenas as atribuições do Município em refe
rência ao menor, à educação, à saúde, mas de
todas as funções de Governo. O que cabe ao
Município, o que cabe ao Estado, o que cabe
à União?Vejam que isto decorre da minha segun
da preocupação com este tema.

Temos no texto constitucional a obrigação e
a gratuidade do ensino de 10 grau, e existem cerca
de 7 milhões - alguns falam em 4 rmlhôes etc.,
mas é uma quantidade imensa de criança nessa
faixa etária fora da escola.

Vamos supor que a CNBB,com as suas preocu
pações ou que uma entidade evangélica, ou a
Funabern, no exercício das suas atribuições, re
solvesse questionar quem deve ser responsabi
lizado por uma cnança na faixa etária apropriada,
que não frequenta a escola? Poderíamos abrir
qualquer questão, uma ação popular, um man
dato de segurança, qualquer que fosse, nós cairia
mos no mesmo problema - a quem responsa
bilizar? É o Governador do Estado? Éo Secretário
da Educação? É o Presidente da República? É
o Ministro da Educação? Nós não temos uma
definição clara dessas atribuições, mas podemos
ir mais além.

Uma criança abandonada numa calçada - de
quem é a responsabilidade pelo seu atendimento?
Não temos essa definição na lei,como não temos
a definição na lei de quem, por exemplo, deve
atender a uma pessoa que é atropelada, no campo
da saúde, ou uma pessoa que está morrendo
à míngua, tuberculosa, numa sarjeta? Nós não
temos na legislação brasileira uma definição clara
das responsabilidades das atribuições, e isto faz
com que a omissão seja sempre impune. Esta
é a minha preocupação a respeito desse tema.
Com referência ao problema do menor e do traba
lho, concordo inteiramente com o caput do arti
go quando diz que a criança só poderá ingressar
no mercado de trabalho aos 14 anos de idade,
salvo expressa autorização do Juizo competente.
"Estou inteiramente de acordo e até me lembro
de uma experiência. Eu comecei a trabalhar aos
13 anos; tinha que estudar à noite e para estudar
à noite eu tiveque ter uma autorização do Juizado
de Menores. Eu acho válido isto quando o pará
grafo único, na letra "a", diz:"

"Parágrafo único. Garantir-se-á à criança
trabalhadora:

a) o salário mínimo integral;"

Isto pode ser o ideal, mas na prática não irá,
de maneira nenhuma, poder ser atendido, e por
uma razão muito simples: porque, dificilmente,
uma empresa ou uma micro-empresa, qualquer
que seja, irá dar preferência à utilização da mão
de-obra de um menor, pagando o mesmo salário
que pagaria a um maior de idade, principalmente
se nós combinarmos essa alinea "a" com a alínea
"b" quando diz: I

b) o acesso à escola, através de uma jor
nada de trabalho compatível com o horário
escolar e, ainda, nunca superior a 20 horas
semanais". ;

Então, o que nós estaríamos vendo? Este artigo
aqui, como está, concebido significaria que ne
nhum menor, entre 14 e 18 anos de idade, poderia
trabalhar. Por quê? Porque nenhuma empresa iria

pagar o mesmo salário principalmente para ele
ter uma metade de jomada de trabalho, uma jor
nada de 20 horas. Isto, nós temos que colocar
sob o ponto de vista prático, até que do ponto
de vista ideal fosse este, mas, do ponto de vista
prático, não irá atender às preocupações aqui
contidas.

Lembro-me de um projeto sobre o salário-e
ducação que tive a oportunidade de relatar. O
proponente diziaque todas as empresas deveriam
pagar ao trabalhador um salário mínimo por de
pendente, para ser aplicado na educação. Ora,
uma norma excelente do ponto de vista ideal.
Agora, demonstrei no argumento do Parecer que,
por exemplo, uma pessoa com 10 filhos nunca,
jamais, iriaconseguir trabalho. Porque, qual a em
presa que iria pagar 11 salários mínimos a esse
trabalhador? Ao invés de atingir o objetivo de sal
vaguardar e amparar a criança para estudar, ela
iria criar um problema adicional. Todo o pai de
famílianumerosa iriater a maior dificuldade,quiçá
a ímpossíblhdade, de ter acesso ao trabalho. As
empresas iriam colocar nas suas portas: "Temos
vagas desde que seja solteiro".

Finalmente, com relação à questão do Serviço
Militar. Em primeiro lugar, não caberia a esta Sub
comissão definir esta questão do Serviço Social,
de orientar, podendo ser militarou não. Concordo
com esta norma, mesmo não sendo assunto des
ta Subcomissão. Só não concordo com o final
quando diz:

"Conforme a opção de cada um."

Acho que serviço militar não pode ser opção
de cada um. O serviço militar é necessário ou
não ao País.

Preparar a eventual defesa do País e reservas
para este fim, é necessário ou não - nós até
podemos questionar - mas uma vez que haja
a previsão, eu acredito que não pode ser nessa
base do voluntariado. Acredito que esse princípio
possa ser assegurado, dizendo que todo o indiví
duo que não venha a ser convocado para o servi
ço militar, seja utilizado em serviço de cunho so
cial: Nisto, estou inteiramente de acordo.

Eram essas as observações, naturalmente, para
ouvir os questionamentos e contra-argumentos
que a nossa palestrante possa nos dar.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Temos
inscntos o Constituinte Sotero Cunha e também
pessoas da Assistência Social que gostariam de
formular perguntas. Já fizemos essa abertura an
teriormente e gostaríamos de ouvi-los.Aqui, ado
tamos uma sistemática, no sentido de dar oportu
nidades a todas as pessoas para que os debates
sejam mais ricos e mais abertos, em restrição
de qualquer natureza. O nosso objetivo primeiro
e precípuo é ouvir a sociedade, inclusive todas
as pessoas que tenham depoimento, a dar uma
experiência nesse sentido. Passamos a palavra
ao ilustre Constituinte Sotero Cunha que está ins
crito. Não sei se outros Srs. Constituintes gostarão
de se inscreverem; parece-me que o Constituinte
Iberê Ferreira deseja e eu tenho que perguntar
a S. Ex', porque já bronqueou comigo até no
meu Estado, e porque não o faria aqui?

Com a palavra o nobre Constituinte Sotero Cu
nha.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Sr. Presidente, pretendo ser breve nas minhas
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considerações porque estamos, realmente, diante
de um problema, como já disse o companheiro,
que não chega a ser polêmico, embora traduza
algumas divergências entre os expositores que
estiveram conosco e outros que têm passado por
aqui, mas ele não chega a ser polêmico. Há uma
coisa muito interessante que eu ouvi da nossa
Irmã Maria do Rosário. Ela usou uma expressão
aí, que, para 'mim traduz tudo o que é de errado
e de difícil de se alcançar, ela usou a expressão
"pecado" O nosso companheiro disse que "Je
sus estaria entronizado em cada coração". Eu
gostaria de dar um testemunho aqui, perante to
dos os meus companheiros. Vou contar um
exemplo na minha casa. Meus pais foram muito
pobres, da maneira que eles não puderam alcan
çar a educação para os seus filhosou manter-lhes
a educação, como também não conseguiram que
o Governo e os governantes da época nos pudes
sem ajudar. Mas esse casal-nós tivemos a felici
dade de saber que nasceram 20 filhos e 11 foram
criados. Desses 11, temos, hoje, uma geração
de 258 pessoas. Não temos um deliqiJente; não
temos um preso e a nossa família, hoje, possui
pessoas que conseguiram, com sacrifícios, se for
mar em todas as áreas. temos Engenheiros, Médi
cos, Professores e não nos consta, até agora, que
nenhum dos nossos familiares tenha se desvai
rado por caminhos tortuosos.

Então, eu aprecio tudo isto e vejo que os nossos
educadores são muito interessados, os Sociólo
gos são muito interessados e todos nós queremos
trazer um caminho melhor, uma condição me
lhor, para educar a criança. E alguém perguntou
aqui: "Quem seria o culpado dessa criança estar
abandonada?" E ninguém falou até agora ou pelo
menos não escutei, até agora, quem falasse ou
acusasse alguém. Mas, para mim não é somente
o Governo ou os Governos, seja federal, estadual
ou municipal, que têm culpa na educação da
criança. Eu estou invocando o testemunho dos
seus pais porque se todos os brasileiros fossem
como os meus pais, se todos tivessem tido a
felicidade como a dos meus pais, nós não estaría
mos, aqui, tratando de assunto da criança aban
donada. Acho que os pais têm uma grande parce
la, eu não digo total, mas uma grande parcela
de responsabilidade na criação dos filhos. Isto
é fundamental, como é fundamental a família,
porque Deus quando criou a família,criou-a como
um instrumento para que povoasse a terra; e se
nós tivéssemos o cuidado com, usando aquela
palavra trazida pela nossa Irmã - o pecado 
se nós pudéssemos conseguir fazer com que os
homens entendessem que o pecado é que gera
todas essas dificuldades, nós estaríamos pratica
mente com o problema resolvido, mas isto não
nos afasta de procurarmos os meIOS de ajudar.
Concordo, plenamente, com a exposição do meu
companheiro, quando chegamos aqui, na parte
do trabalho do menor, que na prática nós temos,
discordo de alguma coisa quando se diz que o
menor deve ter o mesmo salário do maior. Discor
do até mesmo do horário diminuído para o me
nor, porque já trabalhamos com menores em
tempos passados e as ruas não eram cheias de
menores abandonados. Pelos idos de 55, tínha
mos casas de negócios no Rio de Janeiro e os
menores trabalhavam nas nossas lojas; trabalha
vam no mesmo período de trabalho que os maio
res trabalhavam. E isso, ao meu ver,nunca causou

dificuldades, ao contrário, trazia até a oportuni
dade do menor está preso ao trabalho, apren
dendo e ganhando alguma coisa. Torna-se difícil,
como disse o companheiro, na prática, o menor
ganhar tanto quanto o maior e ter o período de
trabalho menor. Isso é impraticável. Será um mo
tivo de estarmos jogando o menor nas ruas, sem
trabalho.

Portanto, eu quis apresentar somente o meu
testemunho e estas pequenas considerações.
Quero me dar por feliz de ter a oportunidade de
ter trazido esta minha palavra, aqui, nesta tarde.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Para
formular pergunta - não é para fazer exposição
- temos os Srs. Marcos Pereira Rocha, Evandro
Vieira, Bárbara Estela Alves de Figueiredo e Luiz
Gonzaga Carneiro Lima.

Pela ordem, ouviremos as perguntas. Gosta
ríamos que cada um fizesse as perguntas e qual
quer dos debatedores poderia respondê-las. For
mulariam as quatro perguntas e depois, de uma
só vez, como fez o Dr. Marcos Vilaça, seriam as
perguntas respondidas.

Vamos dar a palavra, para a primeira pergunta,
ao Sr. Marcos Pereira Rocha.

O SR. MARCOS PEREIRA ROCHA- Quero
saber dos Srs. Constituintes como está sendo o
plano de trabalho de V. E# aqui dentro, porque
ouvi, até agora, pouquíssimos constituintes. Acho
que alguns deles devem estar fazendo alguma
coisa mais importante, porque vi salas, daí para
a frente, lotadíssimas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Posso
responder a esta pergunta, como Presidente, e
até quebrando a proposta que havia feito.

Nesta Subcomissão, há 19 constituintes titula
res. TIvemos hoje, 15 constituintes presentes,
quase a totalidade dos Srs. constituintes presen
tes, aqui, na parte da manhã. Nossas reuniões
normais são das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos às na parte da tarde, há uma
extensão, prorogamos a reunião na parte da tarde,
depois das 5 horas, para que as pessoas divessem
ocasião de continuar a conversa conosco. E tam
bém os Srs. constituintes não só têm trabalhado
na Subcomissão; constantemente, têm que sair
para atender a problemas nos seus gabinetes,
nos seus Estados. Eu mesmo, hoje, tive que des
cer para atender o meu governador, lá do Estado
do Espírito Santo, que queria me falar com urgên
cia sobre assunto do nosso Estado e tive que
atendê-lo.

De modo que, estando nos trabalhos da Consti
tuinte, estamos dando o melhor dos nossos esfor
ços, e aqui também temos outras atividades.

Os trabalhos são gravados, todos, inclusive a
sua pergunta agora está gravada; todos os depoi
mentos dados aqui são gravados e depois esses
depoimentos são taquigrafados, quer dizer, são
transformados em letra, irão para o papel e o
nosso Relator, Constituinte Eraldo Tinoco, que
falou há pouco, irá ler esse material. Nós temos
aí a nossa equipe, os nossos assessores sepa
rando material, dividindo material, por ordem de
título, de assunto. Então, com esse material na
mão, lido, estudado, separado, ele irá escrever
a lei, escrever a proposta de lei, que depois subirá
para a comissão acima. de onde depois descerá,

e nós iremos trabalhar na chamada Comissão
Temática.

De modo que os trabalhos são feitos assim.
Temos aqui várias etapas do trabalho; esta etapa
é a de ouvir a sociedade debatendo com ela. Do
dia 21 do mês passado até o dia 8 deste mês,
portanto, até sexta-feira próxima, estaremos ou
vindo o povo, ouvindo as suas entidades, as suas
associações, as suas formas de organização. Com
esse depoimento todo na mão, então, o nosso
relator irá trabalhar, depois que ele estiver com
a sua proposta de lei pronta, irá trazer para cá,
para nós debatermos as propostas prontas. Aí,
então, nós iremos, se for o caso, sugerir emendas,
acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, para
depois as nossas propostas subirem para outra
comissão.

Quero dizerque todos os Srs. constituintes, nes
ta subcomissão ou noutras subcomissões, terão
oportunidade de falar. Vejam bem: o que é titular
nesta subcomissão é suplente em outra subco
missão. Às vezes ele não está aqui, mas ele está
lá na outra subcomissão, onde ele também tem
propostas a fazer. Não sei se respondi bem à

sua pergunta.
Agora, temos Evandro Vieira, da Embaixada

da Paz.

ASR"YOLANDA HELOÍSA DE SOUZA- Diria
inclusive que temos uma pergunta conjunta, o
Evandro e eu, que é a seguinte: haveria possibi
lidade de a Irmã Maria do Rosário explicar um
pouco ou alguém da Mesa - mas eu gostaria
que fosse a Irmã, porque ela tem vivência no as
sunto - sobre as experiências que utIlizam na
arte do resgate, o lado positivo da personalidade
das crianças. É um tema de urgência bem amplo,
nesse sentido, e acho que seria da máxima impor
tância se ela pudesse nos falar três minutos sobre
isso.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem.

Por último; temos o Sr. Luiz Gonzaga Carneiro
Lima, para formular a sua pergunta.

O SR. LUIZ GONZAGA CARNEIRO UMA 
Sobre o caso do menor, há muito que dizer. Fa
zendo uma comparação entre este e o Jceberg:
o iceberg tem 10% da massa de gelo fora d'água
e 90% submerso. foi esse modelo que busquei,
para o problema do menor abandonado, quando
eu ainda estava trabalhando com o Código do
Menor, do Dr, Nelmar. O menor, como um ice
berg, o que está submerso, a massa de 90%,
representa o menor moralmente abandonado, e
os 10%fora d'água, o menor materialmente aban
donado.

Como é que a natureza resolve o caso do ice
berg? Ela aquece o sol, aquece o gelo que está
fora, mas aquece também a água que está em
volta do gelo. E esse ataque de temperatura por
todos os lados resolve, em tempo relativamente
curto, o problema do iceberg.

Por analogia, transportei isto para o mundo so
cial. Procurei uma figura onde pudesse colocar
esse problema, esse iceberg, esse problema do
menor, e encontrar um mar em volta. E aí eu
encontrei uma dificuldade, porque não encontrei
algo que pudesse ser aquecido com o sol do
amor que seria, nesse caso, quem morasse no
distrito fosse reconhecidamente distrito, como é
o trabalho do juizde paz de antigamente, até 1890.
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E aí nós criamos uma série de maneiras, para
aquecer a água em tomo do problema do menor
no distrito, e, em pouco tempo, ele será resolvido.

Diante disto, eu queria fazer a pergunta. Este
é um problema complexo. Nós precisamos, em
primeiro lugar, reconhecer o distrito como uma
realidade nacional. Eu tenho pesquisado em
muitos Estados e poucas pessoas sabem o distrito
onde vivem, a não ser no interior. Nas capitais,
com especialidade, desconhecem completamen
te isto. Depois precisariam conhecer o direito do
grupo, que não é reconhecido. Nossa Constitui
ção fala no direito de ir e vir, mas não fala no
direito de ficar. E depois, no direito de trabalhar,
a família, trabalhar a criança dentro da esponta
neidade que essa aglutinação poderia dar.

A minha pergunta é a seguinte: para atender
a essas necessidades, nós precisamos que se
dêem as mãos, como a Subcomissão do Idoso
e da Criança, a Subcomissão de Municípios e
Regiões e a Subcomissão de Direito Coletivo. Co
mo poderia a isso serem dadas as mãos para
que, realmente, fizessem um trabalho de continui
dade? Porque nessa descontinuidade, para mim,
está o insucesso do trabalho com o menor de
zero a dezoito. E eu costumo dizer que se temos
uma inflamação, coloca-se um remédio, a infla
mação continua, o remédio ou não serve, ou está
mal aplicado. Nós tivemos alguém trabalhando
com menores, muitas instituições, e a inflamação,
o menor cresce. O que deveremos fazer? Aí está
a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem! Temos uma pergunta dirigida e temos outra
pergunta, que qualquer um dos Srs. Constituintes
poderá responder.

O SR. RElATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, poderia, talvez, responder a essa preocu
pação da possibilidade de descontinuidade. Real
mente esse perigo existe quando nós estamos
partindo de um trabalho, de uma metodologia
de trabalho, que é o texto constitucional nascer
deste debate. Não temos um texto básico elabo
rado por um pequeno grupo, etc., para, em cima
desse trabalho básico, tomarmos as nossas deci
sões. Mas a própria metodologia já prevê a possi
bilidade de eventuais omissões, superposições ou
descontinuidade serem resolvidos. Porque, como
disse muito bem o Presidente, ao concluirmos
este trabalho, este trabalho irá compor um seg
mento intermediário, que é o produto da Comis
são Temática, que já irá acoplar, este assunto
do menor, com o problema da educação, o pro
blema da cultura, o problema da ciência e tecno
logia, o problema das comunicações. Depois de
feita essa compatibilização nesse nível, todos os
resultados destas 8 Comissões Temáticas, que
decorrem do esforço de 24 subcomissões, esse
trabalho irá à Comissão de Sistematização e os
relatores, tanto os das subcomissões como os
das Comissões Temáticas estarão participando
dessa Comissão de Sistematização. E é aí que
haverá o esforço de compatibilização, o esforço
de complementação ou até de eliminação de su
perposições que não devem ocorrer no texto
constitucional.

Depois disso ainda irá a plenário, onde ocor
rerão duas discussões e duas votaçõs. Uma vota
ção preliminar. onde todo os 500 e tantos Consti
tuintes poderão apresentar emendas, acrescen
tando, diminuindo, corrigindo o texto proposto.

Votada a redação final com essas emendas, ou
melhor, aproveitadas essas emendas pelo Relator
Geral da Constituinte, o texto ainda voltará para
uma última discussão e última votação, quando
essas emendas serão apreciadas.

Vejam que nós temos 5 esferas de discussão
e de trabalho diferentes até o produto final do
texto constitucional. A Subcomissão, a Comissão
Temática, a Comissão de Sistematização, a pri
meira discussão no plenário, a segunda discussão
e votação no plenário. São simples instãncias,
onde acredito que todos esses pontos estarão
resolvidos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Uma
pergunta, antes da nossa irmã Maria do Rosário,
parece-me que a preocupação do Dr. Luiz Gon
zaga é com respeito ao tratamento da criança
onde quer que ela esteja, onde estiver a criança,
onde estiver o problema, lá há de estar a solução.

O SR. RElATOR (Eraldo Tinoco) - Debate
mos isto pelo País todo, pregando essa idéia poIí

.tica da mudança de estratégia do Governo na
questão social rumo à família e à comunidade.

,Daí a idéia da municipalização do atendimento,
ou seja, a comunitarização do atendimento, ou
seja, a comunitarização do atendimento no âm
bito do município.

V.S·coloca uma questão muito importante, que
é uma questão que não se resolverá com lei. A
lei será um auxiliar para isso. E aí volto eu a lem
brar Rui. Rui constumava dizer: "Toda lei é boa,
se houver no executor a virtude que o legislador
não teve".

Às vezes o legislador fez uma lei ruim, mas
quem vai executá-Ia não vai se ater aos parâme
tros da lei. Outra hora, o legislador fez uma exce
lente lei, mas quem vai executá-Ia é um imcom
petente, não observa o que a lei prevê. Também
Rui,quando falava sobre o Direito, sobre a Justiça,
ele costumava dizer: "Não há tribunais que bas
tem para abrigar o Direito, quando ao magistrado
falta a consciência do seu dever". Não é pelo
prédio, não é pela estrutura do prédio, não é pela
disponibilidade de meios materiais.

Temos hoje na sociedade brasileira - e tenho
falado isso - uma coisa -muito grave, uma coi
sa muto séria. temos necessidade de debatermos
nossos problemas onde eles ~stão.

Hoje existe uma tendência muito grave, a ten
dência política até, por causa da ditadura mesma,
de atribuir responsabilidade ao outro, de estar pro
curando culpados. de estar mascarando soluções,
procurando aqueles a quem possamos atribuir
responsabilidades.

Baste uma responsabilidade moral, existe uma
responsabilidade ética intransferível, essa respon
sabilidade pessoal. E eu tenho dito muitas vezes,
acho que este discurso é também da Dr' Marina,
a criança é o próprio povo, a criança é a própria
família, a criança é a própria comunidade.

Se o Estado não tiver competência para traba
lhar junto com o povo essa questão. e insistir
nas práticas, nos métodos, de tirar a criança do
meio do povo para tentar resolver o seu problema
em algum lugar, o problema simplesmente não
terá solução. :

V.S' fala uma coisa muito importante, que se
refere às raízes da nossa nacionalidade, o distrito,
a localidade lá do interior. Só que, nós temos
de nos lembrar que o processo de transformação

pelo qual passou a sociedade brasileira com a
industrialização nos grandes centros essas raízes
foram profundamente danificadas, essas raízes da
nacionalidade brasileira.

Tivemos essas raízes quebradas no seu âmago,
no seu cerne, que foi a violentação do homem
do campo na cidade grande. Sabemos que para
implantar os grandes projetos do tipo Rio--Ni
terói, no Rio de Janeiro, para citar alguns, do tipo
Cia. Siderúrgica de Tubarão, no Estado do Espí
rito Santo, do tipo Petroquisa, na Bahia e outros,
o que fizeram? Atraíram a mão-de-obra do cam
po. Precisavam aplicar aqui o capital estrangeiro.
E para aplicar aqui o capital estrangeiro havia
uma exigência: colocarmos a melhor infra-estru
tura a mais barata infra-estrutura à disposição
deles, É o caso, por exemplo, dos japoneses e
italianos que vieram para o Brasil enfrentar o pro
jeto siderúrgico de Tubarão. Vieram, por quê? Por
que o Brasil tinha uma estrutura de estrada de
ferro; o Brasil tinha uma estrutura de porto e o
Brasil tinha uma mão-de-obra desprotegida do
ponto de vista legal.

Foram ao campo, e eujá disse aqui na Subco
missão, a Convap, a Siemens - Engenharia do
Maranhão - operaram lá no Estado do Espírito
Santo, e vieram outras empresas que, no campo,
com megafones em cima dos carros, diziam para
as populações que, nos canteiros de obras da
Cia. Siderúrgica de Tubarão, eles iriam dar bons
empregos, iriam dar salário justo, iriam dar ali
mento adequado; então. levaram o homem do
campo para a cidade. Lembro-me de que no pi
que da obra da Cia. Siderúrgica de Tubarão, nós
tínhamos 22 mil operários nos canteiros de obras.
quando esses homens eram todos do campo,
quase todos homens do campo. Foram atraídos
dos cafezais, dos canaviais. das roças de milho.
de feijão, lá do interior do Estado, lá do alto da
montanha. lá do vale, foram atraídos de lá. E de
pois que terminaram as obras de construção civil
da Cia. Siderúrgica de Tubarão, eles forma sím
plesmente abandonados à própria sorte; as famí
lias já tinham vindo. já estavam em algum ponto
da cidade e não puderam mais voltar, porque
não tinham mais condições de retomar para as
fazendas de onde vieram. O que aconteceu com
isso? As raízes foram quebradas lá no campo e
não podem ser refeitas; elas não podem ser re
construídas. Então, aquela multidão de gente que
estava acostumada no campo, numa vida disper
sa, com meios de comunicação difícile, portanto,
com a necessidade de se associarem com seu
pequeno grupo, com sua família, lá na sua peque
na povoação, onde esse relacionamento comu
nitário é muito forte, extraordinariamente forte,
de repente essa população se viu jogada na peri
feria de uma cidade, sem noções de higiene, sem
habitação adequada. apinhados dentro dos ôni
bus, sem qualquer proteção, sem infra-estrutura
e aí, nós tivemos a degradação da família.

De modo que. aqueles - e eu costumo brigar
muito com o colega Salim Curiati - que querem
debater a questão do País, a questão da criança
na rua, sem levar em ( -nta essas estruturas que
precisam ser encarada: com seriedade estão re
dondamente enganador Se não tivermos compe
tência enquanto Nação, para trabalharmos isso
na estrutura, na base, esse problema não terá
solução.
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Conhecemos os processos pelos quais outras
Nações do mundo passaram; isto já ocorreu na
Inglaterra, para citar apenas um exemplo.

Avinda do homem para a cidade, é\ forma com
que as populações rurais foram jogadas na peri
feria da cidade, de forma a mais brutal que o
mundo já viu, uma das formas mais violentas
e mais rápidas, um dos processos mais acele
rados que o mundo já viu.Vamos pensar no Gran
de Rio, segundo a Secretaria de Ação Social do
Governo, que tem 402 favelas, pois bem, se nós
fizermos lá uma pesquisa veremos que quase to
dos os moradores das favelas são procedentes
da área rural.

De modo que, essa questão é complexa e o
Sr. tem razão quando pensa na família, pensa
no grupo, pensa no grupo comunitário. É muito
importante o seu ponto de vista e acho que é
por aí mesmo que nós teremos de encontrar um
caminho novo. Porque, repito, a criança é a famí
lia,a criança é a comunidade, a criança é o grupo,
não há como solucionar o problema da criança
fora da família, fora da comunidade, fora do gru
po.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIOCINTRA - Acho
que a questão do município foi enfatizada agora
e completada muito sabiamente.

É lógico que podemos fazer uma Constituição
perfeita que corrigisse todas as nossas falhas. O
Sr. falou muito bem. Alei deve estar não só traçan
do os caminhos de hoje, mas deve ser assim
como que o espelho da sociedade que se quer
construir. Então, nem sempre é possível que uma
lei saia hoje, depois de tantos anos de recessão,
seja tão perfeita quanto se desejaria

O Senhor mesmo colocou os passos, esta Sub
comissão, depois a integração nas 8 Comissões;
posteriormente a Comissão de Sistematização e,
se entendi bem, os Relatores estarão presentes.
Acho que cabe dentro dessa dinâmica toda, ver
o que é preciso garantir nos outros capítulos para
que seja possível realizar aquilo que se quer de
finir.

Concordo, plenamente, que não é possível, va
mos dizer, essa municipalização, esse atendimen
to na comunidade, se não houver uma reforma
tributária, se não houver um reforma agrária, se
não houver um equacionamento na terrível ques
tão das migrações. E o capítulo do Menor não
pode estar desligado. Agora, por outro lado, se
nós aqui exergarmos uma coisa boa, e não iremos
colocá-la porque não temos certeza se é esse
o ponto certo, eu não sei se isto é o melhor cami
nho. Nós temos que procurar aqui o melhor, para
que as outras Comissões possam garantir aquilo
de que precisamos, para o que julgamos benéfico.

Concordo, plenamente, que toda solução é am
bígua tendo os seus lados positivos e negativos.
Sei que no âmbito do município acontece muita

,I politicagem, parece que ali estão mais perto do
uso do dinheiro; então, aqui também deverá haver
um controle a ser exercido. Por isso há um outro
capítulo em que nós não colocamos aqui - esta
mos mandando suqest" para outras Subco
missões de qual a forma ~ controle que a própria
comunidade poderá ter sobre o cumprimento da
lei. Serão os conselhos comunitários que estarão
mais perto, a fim de que, realmente, os municípios
que seriam, no caso os detentores de uma maior

porção das verbas nacíonais, não deixassem per
der aquilo.

E quanto à integração do município com o
Estado, como o Sr. mesmo disse, com essa crian
ça que está na rua e não nasceu naquele local,
teria que haver mesmo uma integração, às vezes
até mesmo para um acompanhamento. Refiro
me a uma realidade que esperamos desapareça,
mas seria bom que o menor delinqüente fosse
transferido para outro local, que mudasse até de
Estado. Quando ele quer se recuperar, tem que
se desilgar de gangs, de grupos; então, o muni
cípio não poderia ficar isolado.

Então, dizer que o atendimento mais forte é
ali, não significa que tudo deva terminar. Os ór
gãos estaduais e nacionaís que deverão cuidar
dessa política, deverão estar provendo seja a distn
buíção de recursos, seja a integração de expe
riências com as que prosseguirão.

Quanto à questão do trabalho, eu também acho
que será dífícil. Eu disse que trago aqui a voz
do grupo; foi muito polêmico chegar a isto, muita
gente discordou. Eu fUI uma das que falou do
salário mínimo integral. Creio que um salário pro
porcional seria melhor; se ele trabalhar 4 horas,
então, que seja meio saláno, Mas prevaleceu no
grupo o que está aqui, o que trouxemos; porém,
o que está por trás disto é o espínto que vejo
melhor formulado na proposta das aldeias ser
facultado o trabalho ao jovem de 14 a 17 anos.

Realmente, não seria bom para a criança se
ela ficasse fora do mercado de trabalho. E se
os adultos tivessem um salário adequado se o
pai ganhasse o que precise, menos jovens, menos
crianças precisariam de trabalhar.

logicamente a sugestão não está acabada; ha
verá outros detalhes mas, o pessoal julgou coe
rente esses dois aspectos de que a criança precisa
estudar; que não é possível ela trabalhar de 6
a 8 horas e ainda ter 4 horas à noite de estudos,
o que cairia nas 4 horas, e nas 20 horas semanais
e um menor trabalhar e levar para casa menos
que o salário mínimo? Ao menos como salário
mínimo seria melhor. A não ser que houvesse
uma correção do salário mínimo, a metade dele
ou 75%. Por que o menor diz: "Eu trabalhar um
mês para ganhar isso que numa noite consigo?"
Então, é outro caminho para a prostituição. A
menina fala: "Numa noite, numa semana, consigo
mais". Aí ele não irá trabalhar mesmo; não irá
procurar trabalho, vamos dizer, oficialmente, mas
irá procurar trabalho marginalizado.

Quanto à questão do serviço militar, acho que
poderia até ser excluída esta última frase: "Con
forme opção de cada um" porque parece que
calca sobre a opção. Mas, na realidade, tem acon
tecido isso. Há muitos meninos que conhecemos,
não são convocados e teriam condições, como
alguns que sabemos e que até entraram na Aero
náutica. Que o jovem pudesse também mani
festar suas aspirações; pois, embora, lá, eles
olhem muito a questão física dos nossos meno
res, porque há excesso de contingente, os meno
res desejariam ser convocados, enquanto outros
não. Por trás disso o melhor seria ouvir um pouco
mais as aspirações da nossa juventude - não
iria diminuir o número de voluntários - mas mui
tos gostariam de seguir essa carreira.

Quanto ao que o Dr. Alcino colocou, nós con
cordamos em que não será a Constituição que

irá corrigir todo o Brasil. Há uma outra dimensão.
Nós estamos aqui, no espaço em que serão cons
truídas as leis, então, vamos construí-las da me
lhor maneira!

Eu só discordaria um pouco e chamaria a aten
ção para um outro lado, isto é para as nossas
famílias conseguirem fazer isso. Também tenho
muitos irmãos, meu pai lutou, conseguiu vencer,
mas era uma outra dinâmica SOCial. Não quero
tirar o mérito do meu pai já falecido, nem da
mmha mão que foi professora do Dr. Ulysses Gui
marães, e está viva, ainda hoje com quase 90
anos, com 12 fílhos. Era todo um outro contexto.
Eu me lembro de minha infância. Morávamos
no interior do Estado de São Paulo e não havia
isso que vemos hoje numa cidade como São Pau
lo. Não dá para descarregarmos a culpa na família,
não dá para descarregar a culpa nas mães, não
tirando o erro ético que se comete. Ao homem
que não reconhece a paternidade, abandona a
mulher, não dá nem para estabelecer-lhe uma
condenação. Nós temos que segurar a nossa par
te de culpa, ver o que podemos fazer para mini
mizar essa questão e esses atos anti-sociais dos
adultos que abandonam as crianças, que se multi
plicam nessa situação.

Quanto à questão da arte na formação da per
sonalidade, eu gostaria de pedir aos dois que fa
lassem um pouco da sua experiência. Acho que,
nesse campo específico, é muitíssimo mais rico.
Tive oportunidade, por 3 anos, de colaborar na
coordenação do artesanato, no órgão encarre
gado do artesanato do Estado de São Paulo, e
foi realmente uma coisa ríquíssírna que nós pre
senciamos. Só aceno isso e peço que ela comple
mente. Vi numa cidade, Cachoeira Paulista, no
Vale do Paraíba, depois que nós apoiamos uma
experiência de artesanato, acabaram-se os meni
nos de rua; todos foram encaminhados e absor
vidos nessa arte. Uma cidade pequena conseguiu
isso. Esse emprego é melhor do que o emprego
na empresa Trabalhar em pequenas oficinas, mi
croempresas, grupos às vezes geridos por eles
mesmos, aí é que se encontra a saída, assim como
as cooperativas de produção. Elas são mais livres,
não têm a questão de horário. Em Betim, Minas
Gerais, perto de Belo Horizonte, tem uma expe
riência belíssima conduzida ali; as crianças não
têm um horário rígido, são todas registradas,
consta o horário, mas elas são livres, trabalham
com uma produção artística de altíssimo nível.
Há experiências muito ricas neste sentido. Mas
gostaria de ouvir um pouquinho da sua expe
riência.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
deles falarem, quero dizer alguma coisa sobre
os dois, os quais conheci no Rio. Quando vejo
dois jovens como esses que poderiam estar em
qualquer outra coisa, menos nisso, nós nos senti
mos emocionados, com uma vontade imensa de
sair por aí afora gritando que estamos encon
trando uma solução para o problema. Temos ím
peto de sair por aí afora dizendo: "Nada está perdi
do!" Aforma como eles dois atuam nesta questão,
a energia que eles dois empregam nisso, o com
portamento deles, quando a coisa não sai bem
do jeito que eles querem - como no episódio
da bandeira que pleitearam colocar aqui no pré
dio, na área administrativa do Congresso e não
foi possível, porque o Presidente por quaisquer
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razõesque não nos cabe explicar,não quis colocar
aqui, a Bandeira da paz que eles colocaram na
estátua do Cristo do Corcovado. Nós vemos a
luta que eles travaram aí dentro, foram atrás dos
presidentes de todos os partidos, pegaram um
abaixo assinado e foram ao Presidente Ulysses
Guimarães e, assim mesmo, não conseguiram
colocar a bandeira aqui. São dois jovens na rua,
procurando as crianças, debatendo com elas,
quando o comum é, para nós que somos consti
tuintes, amanhecerem nas nossas portas pedindo
emprego, trocar de emprego. O comum hoje,
na mocidade, é a bolsa de estudo, é a passagem
para passar as férias fora.

Nós vemos dois jovens como esses aqui que,
ao lado da criança, escolheram uma tarefa muito
difícil onde estão empregando a sua energia, o
seu coração.

Fico muito gratificado em vê-los por esses cor
redores, interessados em saber o que o Deputado
está pensando, em ler o que o Deputado falou,
e como o jornal publicou uma notícia desencon
trada a meu respeito, com respeito às crianças
que deveriam entregar aquelas placas que foram
entregues hoje. Elas deveriam entregá-Ias aqui,
mas houve uma confusão quanto ao horário da
manhã e o horário da tarde e o jornal publicou
que elas chegaram aqui e não foram recebidas
por esta Subcomissão. Os dois jovens foram ao
nosso gabinete dizendo: "Não, isso é uma injus
tiça. Não vamos aceitar isso". E correram atrás
do jornal para corrigir.

Com estas palavras, estou prestando homena
gem, do fundo do coração, à juventude do meu
País que está pensando nesta Pátria. Acho que
a coisa mais dramática que está ocorrendo no
Brasilhoje é que a maior parte não está pensando
no Brasil.É o grupo do Sindicato pensando nos
sindicalizados, é o grupo da associação pensando
nos associados, é o grupo da federação pensando
nos membros daquela federação; é um grupo
pensando no seu bem-estar, mas, não estão pen
sando no Brasil. É um momento dramático da
Históriadeste País, quando nós temos que defen
der o que é nosso, que está sendo rapinado por
interesses escusos internacionais, da forma mais
violenta,mais dramática. Nós sabemos que a mo
cidade tem um papel extraordinário nisso. Meus
parabéns, nós gostaríamos de ver a sua interfe
rência.

o SR. EVANDRO VIEIRA - Nós trabalhamos
nas ruas com as crianças, nas praças, nos becos,
onde elas estão, com a arte. Porque nós acredi
tamos que a arte poderá resgatar o lado positivo
delas. Vamos lá, não para dizero que elas devem
fazer ou o que elas devem procurar. Vamos lá
para resgatar o lado positivo delas mesmos, que
se eles virarem uma cambalhota nós bateremos
palmas; falamos com elas: "Façam novamente".
Fazemos um grupo de capoeira com elas, se elas
sabem desenhar levamo-lhes papel, lápis, e elas
vão desenhando, ficam duas horas conosco dan
do-nos aquele seu lado criativo Muitasvezes elas
passam tanto tempo conosco desenhando que
um dia tinha um menino que iria fazer um roubo;
passou tanto tempo conosco que ele se esquecer,
virou-se para outro e lhe falou: - "Esqueci de
fazer o meu negócio".

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO
Os Srs. me permitem fazer uma pergunta? Como
é que esse jovem casal se sustenta? Primeiroestá
a arte; eu quero saber sobre essa arte, da sobrevi
vência que empregam trabalhando 24 horas por
dia, no interesse das crianças. Como é que vocês
próprios empregam a arte da sobrevivência?

O SR. EVANDRO VIEIRA - Acredito muito na
espirituahdade,apesar de não ser ligado a nenhu
ma religião, e acredito nas palavras dos grandes
mestres que vieram à terra para dar a sua mensa
gem. Cristo fala: "Procurar primeiro o reino do
Céu, porque o resto lhe será acrescentado". Eu
tenho vivido isso na minha pele. Realmente, às
vezes, ficamos com dois meses de aluguel atrasa
do, muitas vezes não temos nem como comer,
inclusive estamos voltando para o Rio com dois
meses de aluguel atrasado, porque nós tivemos
um imenso trabalho aqui. Mas sempre acontece
aparecer uma pessoa que nos diz: "Vocês estão
trabalhando muito..." Na Bahia nós fizemos um
trabalho em que conhecemos um senhor, dono
de 72 fábncas de leite, que nos deu uma ajuda
imensa; passamos 6 meses sem precisar de nada.
Ele não cobrava; trabalhamos no alagado, em
muitos lugares. Ele bancava tudo e não pedia
para colocar o nome da fábrica nem nas costas
nem na bandeira. Ele diziaque acreditava no nos
so trabalho, que o nosso trabalho era um trabalho
bonito.

Também vendíamos mel, aliancinhas de porce
lana a todas as pessoas que faziam aliança com
a gente de paz. Achamos que a guerra aqui no
Brasil é a fome e são essas crianças que estão
na rua. A nossa bandeira significa lutar pela paz
dessas crianças. Como o exemplo que aconteceu
com o Dr.Ulysses,de repente eu vique estávamos
travando uma guerra. E eu perguntava à Bárbara,
em cada dia que não conseguíamos colocar a
bandeira, cada dia em que recebíamos um não,
perguntávamos entre nós se iríamos continuar
nessa luta. "Vamos continuar nesta guerra?" Nós
somos a embaixada da paz. "Como estamos fa
zendo uma guerra?" Então, nossa saída foi fazer
o contrário. Já que o Dr. Ulysses não deixava
a bandeira estar lá em cima, trouxemos o Dr.
Ulyssesdo gabinete dele, para cá. Foi a bandeira
da paz entre nós, porque travamos realmente qua
se uma briga; fiquei chateado com ele, porque
ele não me dava aquela autorização. E eu já havia
pego as assinaturas de todos os Constituintes.
Qual seria a solução? Todo mundo falava: "Voçês
têm que ir para a imprensa. Voçês têm que dizer
que o Dr. Ulysses já está assim, assado, já está
velho, etc." E nós, no nosso desespero encon
tramos uma saída, que acho que é muito mais
honrosa.

Respeitoos outros grupos, como o Green Pea
ce que tem na Europa, que afundou seu próprio
navio, pela paz, pela ecologia; mas com isto não
concordamos. Achamos que a paz é uma coisa
que existe através da conciliação. Se olharmos
o ponto de vista nosso e o ponto de vista das
outras pessoas podemos conseguir uma concilia
ção. Então, o trabalho da Embaixada da paz é
esse! É conciliar,e não guerrear. O episódio com
o Dr. Ulysses foi muito bom; tomei-me até seu
admirador, dele ter vindo realizaro sonho do An
dré, que foi importantíssimo, pois ele já estava
agoniado e queria entregar ao Dr.Ulysses,porque

ele nos disse: "Chama o Dr,Ulysses, que eu quero
entregar isto a ele; eu vou amolecer o coração
dele". Ele ficou 15 dias aqui conosco.

Trabalhamos muito com esse lado da arte, da
criatividade. Na.realidade, se temos criatividade
para trabalhar, isso funciona mais do que se com
bater, agredir. Por exemplo, convidamos Dr. Lu
ciano, que não pôde comparecer e nos mandou
a Irmã Maria- do Rosário e pelo pouco tempo que
estivemos com ela aprendemos muito. São dádi
vas que iremos recebendo, e creio que nosso
trabalho irá para a frente. Nós não iremos parar
aqui. Nós iremos continuar nesta luta, porque te
mos que ver os outros exemplos também. AqUI
mesmo o Constituinte Nelson me deu muitos
exemplos, e cada vez que falamos com pessoas
assim, vemos que, realmente, é possível parar
com esta guerra. -

Queria fazer uma pergunta: _é possível, nesta
Subcomissão, haver medidas de punições para
os governos infratores?Será que conseguiríamos
garantir o direito dessas crianças? A nossa luta,
a da Irmã, a de todos que têm vindo aqui terá
vitórias? Esperamos. Como a Constituição que
será feita será garantida? Porque vejo que não
é só no Brasil. Em vários outros países há leis
maravilhosas, Constituições maravilhosas,mas os
direitos não são respeitados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Antes
de conceder a palavra ao Relator Eraldo Tinoco,
que a pediu, quero dizer aos Senhores que estou
muito gratificado de tê-los sempre por aqui; são
meus amigos hoje.

Quero agradecer ao ConstituinteEraldo Tinoco
pela referência a meu aniversário, o meu 5 de
maio. Alguém definiu como amigo aquele que
traz a permanente mensagem do amor, da solida
riedade e da compreensão. Amensagem é a per
manente missão do amor, da solidariedade e da
compreensão. Essas manifestações de amizade
são fortes, terminam juntando as pessoas. Quan
do o casal faz referência à paz, uma paz diferente,
deve ter lido a expressão do Mestre dos Evange
lhos: "A minha paz a dou; não vó-la dou como
o mundo a dá".

Por último, quero lembrar que há um setor do
Brasil que não acredita na Constituinte. Ontem
tomei parte de um amplo debate com o pessoal
da universidade, na OAB. Lá apareceram alguns
advogados que são contra, contra, que não acre
ditam na Constituinte.Eu perguntei para eles:"Vo
cês querem continuar com esta Constituição?Pa
rece até que os Srs. estão a serviço desta Consti
tuição. Estão satisfeitoscom ela?- "Não se cum
pre alei". Eu tenho uma idéia diferente.

A Constituição existe, está em vigor e é cum
prida. Só que ela é cumprida em benefício daque
les para quem ela foifeita.Diríamosque nós esta
mos amparados pela tonstituição. Aqueles que
têm acasa, o direito de ter a casa está amparado
na Constituição; aqueles que têm fazenda - o
direito de ter a fazenda está amparado na Consti
tuição. Ela está sendo cumprida para aqueles para
os quais ela foi feita. Ela não está amparando
é o direito do agncultor sem terra. Ela não está
amprarando o direito do cidadão ter uma casa
lá na periferia. Ela não está amparando o direito
da criança que está na rua. O que temos que
pensar é numa Constituiçãoque diminua um pou
co o privilégio daqueles que não têm mais direito



134 Ouerta-feíra 10 DIÁRIO DA.ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

e, sim, privilégios, a fim de que os outros possam
ter garantidos os seus direitos fundamentais.

Quero lembrar que não fizemos uma revolução
neste País para depois convocarmos uma Assem
bléia Nacional Constituinte Fizemos um acordo
nacional, em que sentaram à mesma mesa, para
fazer esse acordo, cassados e cassadores, totura
dos e torturadores, banidos e banidores, corruptos
e corruptores e outras coisas mais. Fizemos um
grande acordo nacional para provocarmos este
momento político a que damos o nome de transí
ção. Vejam bem. Não tivemos um Fidel Castro.
Tivemos um Tancredo Neves. Não tivemos uma
Sierra Maestra. Tivemos um Planalto. Tivemos a
cidade de Brasília, embora tivéssemos as multi
dões nas praças e, num dado momento, vi com
espanto, comícios de 600 mil pessoas, de 500
mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, o operário
descalço agarrado no braço do intelectual, can
tando um hino que ele nunca tinha ouvido cantar,
que ele nunca havia cantado. De repente, todos
nós estávamos vestindo as cores da nossa Ban
deira Nacional. A nossa Bandeira ganhou cores
diferentes, cores novas, cores muito mais bonitas.
De repente, o amarelo virou a cor da moda brasi
leira. De repente estávamos assobiando por aí,
quase que automaticamente, o hino da Fafá de
Belém. Foi um momento extraordinário que
aconteceu! E naquele momento foi assinado o
compromisso da convocação da Associação Na
cional Constituinte. Esta Constituição que nós Ire
mos fazer é a que está saindo de uma Assembléia
Nacional Constituinte convocada em função des
se grande acordo.

Temos privilégios tão extraordinários, neste
País, que eles não serão rompidos com a letra
fria da Constituição! Esse ponto tem que estar
consciente para nós, tem que estar na nossa cons
ciência. Vou citar um exemplo de São Paulo 
não é para denegrir - um exemplo que existe
e é um exemplo forte. Como é o que o Sr. Sílvio
Santos vai para a televisão, com um amigo de
rádio e diz: "Eu tenho 165 mil hectares de terra,
onde crio o meu gado". Deu Uma boa gargalhada
e o outro perguntou: "Quantj!s?l' Ele respondei:
"Noventa mil cabeças". Coisas desse tipo. Como
é que ele detém tudo isso, 165 mil hectares de
terra, quando sabemos que o agncultor vem em
bora para a cidade porque a ele não é garantido
um hectare sequer para fazer um quintal? (Pal
mas) Ou legislamos com força, para garantirmos,
após a promulgação da Constituição, um espaço
legal para que a sociedade brasileira se organize,
a fim de que ela possa ocupar o seu espaço social.
E se essa Constituição tiver vida curta, em função
da ocupação efetiva desse espaço social pela so
ciedade brasileira, nós teremos cumprido o nosso
papel.

Eu não tenho idéia de fazer uma Constituição
perene, uma Constituição duradoura, porque para
mim não está claro que através da Assembléia
Nacional Constituinte iremos quebrar essas estru
turas feudais, violentas, cruéis, que aí estão.

O Código Civil que ainda está em vigor, o Códi
go que temos que usar, como advogados, para
defender o direito dos nossos chentes é o Código
Civil, de Clóvis Bevilácqua, de 1916, quando o
Brasil era uma província rural, o avião estava co
meçando a voar.

As questões da propriedade e da posse ainda
estão decididas com base nesse Código em vigor.

Esse é o Código que os tnbunaís usam. No art.
524 desse Código está escrito: ..

"O proprietário pode ter, reter, darulíenar,
vender e reaver de seus bens, a quem quer
que justamente a sua propriedade." , .

No art 512 está escrito que para tanto ele pode
.atéusar do desforço pessoal. Pode matar no ato
da invasão da sua propriedade. Uma lei dessa
é,uma lei absurda. Temos que fazer uma Consti
tuição com o compromisso de mudar tudo isso,
porque isso representa o ventre imundo e sujo
da injustiça, que está produzindo a criança para
atirar na rua. (Palmas) Não é o ventre da mulher,
não. É o ventre da lei, da lei injusta.

Encerrando, gosto de lembrar sempre as Escri
turas Sagradas, que quase nunca fazem referência
ao direito e fazem sempre referência à justiça,
porque o direito quase sempre é um instrumento
de manutenção de privilégios, enquanto que a
justiça, segundo as Escnturas Sagradas, repre
senta um atributo de Deus na relação dos ho
mens. Para nós, cristãos, esta é uma mensagem
muito forte. Vamos nos lembrar que no direito
de primogenitura o próprio povo de Deus o aboliu,
porque era um direito odiento. A justiça, não. A
luta, agora, é pelo direito. E a luta do direito é
pela justiça. Se ficarmos pensando no direito que
vai manter privilégios, nós vamos mudar tudo e
não vamos mudar nada e fazer uma lei bonitinha
para manter os priviléqíos dos que hoje detêm
tudo.

Há um livro extraordinário de Von Hering cha
mado A Luta pelo Direito, que deveria ser lido
por todo mundo e alguém já chegou a chamá-lo
"a Bíblia do advogado". E um livro inspirador,
porque a luta pelo direito ali é a luta pela justiça.
Essa é a grande diferença. Então, antes de pensar
mos numa Constituição que garanta o direito,
temos que pensar numa Constituição que cami
nhe no sentido da justiça. Penso que a grande
questão é buscarmos a lei que seja justa, não
a lei que seja legal. Temos que nos lembrar que
são rnuitos os ditadores a fazerem leis de depois
se basearem num princípio jurídico segundo o
qual não nos cabe contestar a lei, mas cumpri-Ia.
Fazer uma lei que não é urdida no ventre da legiti
midade que seria o poder que tem condições
de fazer as leis, que é poder agora.

Desculpem-me por estas divagações Os Srs. sa
bem disso muito mais do que eu. Ainda não havia
falado nada e hoje, no dia do meu aniversário,
fiquei inspirado e terminei falando muito.

Com a palavra o nosso Relator Eraldo Tinoco.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Quero ape
nas prestar uma humilde homengem a estes jo
vens que deram um depoimento tão bonito. Acre
dito neste tipo de trabalho; depois quero até trocar
umas idéias. Mas existe um poema, não me lem
bro o seu autor nem inteiramente o seu conteúdo,
mas diz mais ou menos assim, no seu início:

"A paz não virá na forma de pomba
de martelo e foice
nem chuva de dólar,
a paz virá no ventre matemo."

Quero homenageá-los com o início deste poe
ma, porque acredito que esse investimento na
paz por intermédio da criança, investindo na crian
ça, na sua dignidade e na sua capacidade é o
melhor serviço que vocês podem prestar ao País.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - lem
brando também um poeta lá' da seu Nordeste
que "a inocência é tudo' quanto não tem uso de
razão". Tem muita gente querendo punir a ino
cência, corno se ela fosse culpa. Eu nunca vi
uma defíníção de inocência tão perfeita.

ASR' MARIA DO ROSÁRIOCINTRA-Enquan
to o Constituinte Nelson Aguiar falava, percebi
que deixei de comentar um artigo que consídero
muito Importante e talvez seja até polêmico. Hoje,
tive oportunidade de conversar com o Constituin
te Michel Temer, da Subcomissão jurídica. S. EX"
até acolheu com uma certa receptividade a idéia.
Seria o terceiro artigo: .

"Não será permitida qualquer legislação
complementar que discrimine a criança."

Primeiro, eu quero dizer que fugimos da expres
são legislação complementar, porque, em geral,
o que fica para legislação complementar ou o
que fica para ser depois regulamentado, acaba
não sendo regulamentado, Como temos o seguro
desemprego e uma série de outras questões que
são constitucionais e que não funcionam. Por isso,
também, na questão da municipalização, nós qui
semos deixar para depois. Mas aqui nos referimos
nesse sentido restritivo, porque não sei se todos
concordam, mas o código de Menores é discrimi
nador. Haver um Juiz de Menores em Juiz da
Vara de Família é discriminação. A criança que
é adotada, conforme o caso, é objeto da Vara
de Família. O que ia beneficiar acabou rotulando,
terrivelmnete, o menor em situação irregular. O
que é a situação irregular? Vamos ver o art. 20

do Código: "E aquele que não tem família, que
foi abandonado pelos pais, que está na rua, etc".
E isso passou a ser cnme. A polícia pega o menor
que está na rua, prende. Segundo um Juiz de
Menores de São Paulo, quando fomos lá pedir
uma credencial do educador de rua, ele disse:
"Eu não posso dar, porque o menino que está
na rua é objeto do Juiz da Vara de Infratores,
porque ele é um infrator. Os Srs. vejam até onde
chega a mterpretação da leiquando ela é discrimi
natória na sua raiz Então, pede-se que não haja
Cógido de Menores e que tudo fique na Vara de
Família, para ser coerente com essa proposta
bem radical. Se é muito para um Juiz da Vara
de Família, então que haja muitos juízes, que to
dos os juízes de menores sejam transformados
em juízes da Vara de Femílía. Isso já tem aconte
cido em alguns lugares, em que o próprio juiz
absorve toda essa parte de infratores e com muito
êxito.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sé.
quero lembrar um detalhe antes de conceder a
palavra ao nobre Constituinte Iberê Ferreira de
Souza que está nos pedindo a palavra.

A senhora tocou numa questão, a questão dos
menores. É um instrumento fascista, brutal. Por
que veja bem, eu sou deputado e eu não tenho
autoridade nenhuma. A autoridade é do Congres
so Nacional. Não é verdade? A autoridade é do
Poder Legilativo.Um prefeito em si não tem auto
ridade, enquanto homens; a autoridade é da pre
feitura. Mas o que ocorre com o juiz é um fato
singular; a autoridade é do juiz. É ele que, no
Juizado de Menores, tem direito. E o Código de
Menores é um instrumento tão brutal que pode
até dar direito ao juiz de legislar, porque diz que,
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nas questões omissas, o Doutor juiz decide. É
um instrumento brutal,que tem e deve ser revesto.

A SRA.'YOLANDA HELOISA DE SOUZA 
Quanto à minha contribuição, eu queria dar-lhe
mais dois adendos. Um é sobre o meu empenho
na criação da Justiça de Menores, na criação não
só da Justiça de Menores, mas na Justiça de Me
nores especializada. Quer dizer, um juiz especia
lizadopara criança. Não para o menor, realmente,
mas o juiz da criança, como existe em todas as
línguas.Masa nossa preocupação é que na Cons
tituição não há nenhuma referência a esse perso
naqern que se chama - juiz de menores. Há
referência a juizmilitar,a juizTrabalhista, juizelei
toral etc. Somente em relação aos juízes esta
duais, se diz que o Estado criará a sua justiça.
Dentro dessa justiça está a Justiça do Menor, a
Vara de Família e as outras varas, de Fazenda,
etc. Mas nós pleiteamos uma formação especia
lizada para o juiz, quer seja ele de Família, seja
ele de Menor.

Agora, uma formação sobre o problema da
criança, como uma área específica da Direito,co
mo ela é numa área específica da Psicologia, co
mo ela é numa área específica da Medicina.Não
é o clínico geral quem trata da criança. Quem
trata da criança é o pediatra. Na Medicina cada
dia mais se amplia essa área de especialização
da criança: é o pediatra, é o neurologista infantil,
é o psicólogo infantil. Também o juiz, seja ele
juiz da família, seja ele o juiz da criança, seja ele
o Juiz de Menor,os concursos da justiça deverão
incluir, em seu programa, aspectos específicos
quanto às necessidades ou valor da criança.

Ainda quanto a esse personagem do juiz, eu
também quero lembrar as palavras de Cristo
quando dizia "que a letra é morta, só o espírito
vivifica". Então, qualquer Código é letra morta,
se não houver a inteligência, se náo houver a
bondade, se não houver o caráter, a pessoa do
juiz para aplicar essa lei.

Quanto a essa questão da.críança abandonada
e à família, eu queria relatar uma dessas anedotas
de humor negro. Há algum tempo eu trabalhava
no Pestalozzie nós pedíamos da Legião Brasileira
de Assistência - já se vão muitos anos - uma
bolsa de estudos para uma criança excepcional
adotiva.Então, esse pedido devia ser encaminha
do ao setor de família da LBA. E a resposta que
nós recebemos da LBA é que o setor de família
atingia à família e não podia, portanto, atender
à criança adotiva. Eu não sei se os senhores
acompanharam o meu racíocínio. Quer dizer,não
se considerava a criança adotada, a criança aban
donada que foiadotada, como membro da família
e se recusava a essa criança um bolsa. Então,
ao JUIz de Família nós receamos que aconteça
a mesma coisa. Que se considere como fazer
parte da família a cnança consanguínea, mas não
faça parte da famíliaa criança adotada, a criança
agregada, não fazparte da famíliaa criança aban
donada

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
sei se o Constituinte Humberto, também, teria
alguma coisa a falar. (Pausa.)

S. Ex"não quer usar da palavra.
O ConstituinteIberê Ferreira está querendo en

cerrar a reunião.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Realmente, Sr. Presidente, acho que não me cabe
dizer absolutamente nada. Apenas que nós tive
mos um dia muito rico, rico em depoimentos,
de informações, de exemplos e culminados com
essa palestra, com esse depoimento maravilhoso
da nossa Irmã Mariado Rosário. Eu diria um de
poimento, uma palestra lúcida, realista, objetiva.
Eu queria apenas dizer que os questionamento
que tinha para fazer já foram quase todos feitos
pelos companheiros e respondidos por todos os
que participaram desta Mesa.

Quero dizerque, ao invés de perguntas, desejo
agradecer a todos que estão aqui presentes, a
todos que trouxeram a sua palavra, o seu depoi
mento e especialmente à Irmã Maria do Rosário,
dizendo a ela que, ao invés de perguntar, eu irei
refletirhoje à noite sobre tudo o que ela nos disse.
Muitoobrigado por essa beleza de palestra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Então, com
esse clima que se criou, eu ousaria, antes de sair,
pedir que os senhores olhassem aí, nas folhas
que receberam, a última página. Há três poemas,
poesias. Realmente só não é assim com os ho
mens, é uma poesia: "A vida é uma canção" e
"O direito de ser criança" também. Esse - "A
vida é uma canção" foi composto com depoi
mentos de crianças, as quais se perguntou: "Se
você tivesse uma varinha de condão que pudesse
mudar o mundo, como você gostaria que o mun
do fosse?" As crianças falaram isso, e a educadora
Vera Nascimento, que é rnorutora de um grupo
de periferia,compôs esse poema; ela mesma fez
a música e suas crianças cantam. Está gravado
no diSCO "O Heróie o Malandro"e em fitacassete.
E esse outro aqui "O direito de ser criança" foi
composto por Grldásío Mendes também um edu
cador que ouviu as crianças. Eu pediria aos senh
res para, apertando aqui o botão do gravador,
os senhores ouvirem ao menos uma parte deste
último. Os dois poemas, creio, o tempo não dará
para ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pode
ser o primeiro.

(Audição de música sobre o menor)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem! Encerramos com música. (Palmas.)

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 22
minutos.)
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